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Az értekezésben használt fontosabb jelölések
Jelölés, rövidítés

Magyarázat

AC, ACO

Ant Colony, Ant Colony Optimization: A hangyák szociális viselkedésén alapuló
metaheurisztikus optimum kereső eljárás

AHP

Analytic Hierarchy Process: Multikritériumos döntési problémák megoldására
alkalmas eljárás

BA_ACO

Komplex logisztikai folyamatok (kombinált áruszállítás, city logisztika) támogatására
szolgáló, a tézisek részeként általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus

E-1, E-2,
E-3, E-4

Az MDA-ban végrehajtott érzékenységvizsgálat során a tézisek részeként általam
definiált súlyszám típusok

ER

Egységrakomány

Ék

Az MDA alkalmazása során az alternatívákhoz/változatokhoz/ajánlatokhoz rendelt
súlyozott teljesítési érték

FB_ACO

A járatok egymáshoz kapcsolódó szállítási feladatok formájában történő szervezésére
szolgáló, a tézisek részeként általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus

ℍ, H, Hkapcs, F
I+K

MDA
MS VBA, VBA
RB_ACO
RIBF

Haszonfüggvények, az optimumkeresés célfüggvényei az általam kifejlesztett
hangyakolónia algoritmusokban (a jelölések sorrendjében: az általános esetben,
BA_ACO esetén, FB_ACO esetén, RB_ACO esetén)
A piaci szereplők kapcsolattartásához, információcseréjéhez, kommunikációjához
szükséges technológiák összessége
AHP alapú multikritériumos döntéstámogató algoritmus, amely (a tézisek részeként
általam kifejlesztve) az elektronikus fuvar- és raktárbörzék döntési problémáinak
megoldásában nyújt segítséget
Microsoft Visual Basic Application: A Visual Basic által támogatott, a Microsoft
Excel mögött lévő fejlesztői környezet
A raktárbörzén jelen lévő raktározási feladatok alapján a tárolótér optimális
kapacitáskihasználtságát segítő (a tézisek részeként általam kifejlesztett)
hangyakolónia algoritmus
Az összetett logisztikai folyamatok során fellépő átrakási időszükséglet figyelembe
vételére általam készített büntetőfüggvény, a BA_ACO működési logikáját bővíti ki

[AC1]…[AC17]

A súlyszámok módosításának hatására fellépő, a súlyozott teljesítési érték maximális
százalékos változása (az MDA modelljében az érzékenységvizsgálati eljárás
részeként került általam kialakításra)
A hangyakolónia algoritmusokkal kapcsolatosan felhasznált irodalomhivatkozások
jelölése

[EC1]…[EC24]

Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan felhasznált irodalomhivatkozások
jelölése

[FB1]…[FB41]

Az elektronikus fuvar- és
irodalomhivatkozások jelölése

S(w)

[MD1]…[MD31]
[KG1]…[KG24]

raktárbörzékkel

A multikritériumos döntéstámogató
irodalomhivatkozások jelölése

algoritmussal

kapcsolatosan
kapcsolatosan

felhasznált
felhasznált

A téziseimhez kapcsolódó saját publikációm jelölése

A levezetésekben és matematikai formulákban használt változók jelöléseinek magyarázata az adott
levezetésben vagy a változó első megjelenésének helyén található.
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1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA
1.1.

A KUTATÁSI TÉMA IDŐSZERŰSÉGE

Napjainkban a földrészeken átívelő, több milliárd felhasználó kapcsolatát megteremtő
világháló, az internet segítségével villámgyorsan juttathatók el az üzleti folyamatok
résztvevői számára az információk, ez a kereskedelmi folyamatok felgyorsítását és
optimálását teszi lehetővé, a kínálat és a kereslet gyors áttekinthetősége és
összerendelhetősége révén. Az üzleti partnerek közötti online kapcsolat gyors
megteremtésének lehetősége volt az elektronikus kereskedelem, ezen belül is például a
különféle termékek árusítására szolgáló web shopok, online aukciók, elektronikus
piacterek térnyerésének fő hajtóereje. Ma már a kereskedelmen belül világszerte
folyamatosan nő az elektronikus kereskedelmi formák értékben és volumenben
kifejezett részaránya.
Az elektronikus kereskedelem térnyerésével egy időben, a kilencvenes évek végén
terjedtek el az interneten a logisztikai szolgáltatók és azok szolgáltatásait igénybe vevők
online kapcsolatát biztosítani hivatott elektronikus portálok, börzék. A legkorábbi és
egyben ma is a legnépszerűbb változatuk az ún. elektronikus fuvarbörze, amelyben a
logisztikai szolgáltatók a szabad szállítási kapacitásaikat, a leendő megbízók pedig az
általuk igényelt szállítási szolgáltatásokat jeleníthetik meg. Kevésbé elterjedt az
elektronikus raktárbörze, amelyben szabad raktározási kapacitásokat és raktározási
feladatokat lehet meghirdetni, illetve ezek között lehet keresést végrehajtani az
igényeknek megfelelően. Ma már léteznek egységes felhasználói felületbe integrált
fuvar és raktárbörzék is.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék létrehozásának alapvető célja az volt, hogy a
gyors információcsere lehetőségeit kihasználva megteremtsék a szolgáltatók és a
szolgáltatásokat igénybe vevők számára egyaránt előnyös partneri kapcsolatok alapját, a
kínálat és a kereslet összehangolását. A fuvar- és raktárbörzék szolgáltatásainak
igénybevételével a szállítási, raktározási szolgáltatók számára lehetővé válik szabad
szállítási, raktározási kapacitásaik gyors értékesítése, ami járműparkjuk, raktárterületük
jobb kihasználását és ez által működési költségeik csökkenését eredményezi. A
szolgáltatásokat igénybe vevők pedig gyorsan ki tudják választani a számukra
legkedvezőbb ajánlatot, és ez által csökkenthetik logisztikai költségeiket.
A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék többnyire csak a keresleti/kínálati
kapcsolatok egyszerű, gyors létrehozásában jelentenek előrelépést. Továbbfejlesztve
viszont lehetőséget nyújthatnának például a szolgáltatók komplex versenyeztetésére,
döntéstámogatásra, a szabad kapacitások kihasználásának optimalizálásra, továbbá
olyan összetett logisztikai folyamatok támogatására, amelyek eddigi alkalmazását a
korszerű információs és kommunikációs (I+K) technológiák hiánya, vagy éppen ezek
nem megfelelő használata, illetve kihasználása hátráltatta.
Az elektronikus fuvarbörzéket ma még túlnyomórészt csak a közúti áruszállítás
területén alkalmazzák. Az egyéb területeken való felhasználás még csak kezdetleges (pl.
vasúti áruszállítás) vagy pedig egyáltalán nem jellemző (pl. kombinált áruszállítás,
városi áruszállítás).
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1.2.

A PROBLÉMAKÖR, KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK, MÓDSZEREK

Az interneten számtalan elektronikus fuvarbörze, elektronikus raktárbörze, illetve
elektronikus fuvar- és raktárbörze fellelhető. Ezen börzék elérhetőségeit az általuk
biztosított fontosabb szolgáltatások szerinti bontásban az 1. melléklet ismerteti. Az
elektronikus fuvar- és raktárbörzék tudományos szintű publikáltságát jól tükrözi, hogy
az 1. mellékletben szereplő elektronikus portálok a jelenlegi megoldások és az azokban
rejlő lehetőségek egyik legfőbb forrásai.
A jelenleg ismert és használt elektronikus fuvar- és raktárbörzéket vizsgálva
megállapítható, hogy nem rendelkeznek kifinomult kereslet/kínálat összehangolási
lehetőségekkel, többnyire csupán egyszerű hirdetésként jelenítik meg a
szállítási/raktározási kapacitásokat/feladatokat, korlátozott keresési/kiválasztási
lehetőséggel. Sokszor csupán az adott weblapon megjelenő szöveges hirdetés
formájában olvashatóak az ajánlatok, mindenféle keresési és szűrési lehetőséget kizárva.
A fejlettebb börzék esetében már adatbázisban, katalógus formájában történő keresésre
is lehetőség van. A szolgáltatók versenyeztetés (tender, aukció) során történő
kiválasztási lehetősége még ennél is ritkább esetekben jelenik meg a börzék
szolgáltatási palettáján.
A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék legnagyobb hiányosságának ezért az
tekinthető, hogy nem használják fel az információtechnológia, az elektronikus
kereskedelem, az operációkutatás és az optimumkeresés korszerű módszereit.
Többségük csupán egyszerű hirdetőfelületként, jobb esetben „web shop”-ként üzemel,
még a legösszetettebb portálok sem lépnek túl e börzék elmúlt időszak alatt berögződött
szerepén. Máig nem készült el olyan komplex, minden részletre kiterjedő rendszerterv,
amely az elektronikus fuvar- és raktárbörzék általános modelljét képezi, bemutatva a
számításba vehető új szolgáltatásokat és alkalmazási területeket.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék mai palettájáról teljes egészében hiányzik a
szolgáltatók kiválasztását segítő döntéstámogató algoritmus. Ez az ajánlatok közötti
választás során fellépő döntési probléma megoldásának egyik alapvető,
operációkutatáson alapuló eszköze lehet.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzén megjelenő ajánlatok nagy száma miatt sokrétű
optimumkeresésre van lehetőség, amelyek közül az egyik legkézenfekvőbb az egyes
szállító járművek által megtett járatok optimális megtervezése. Ennek ellenére nemcsak
a konkrét online portálokon, de még a szakirodalomban sem lelhető fel az ilyen jellegű
optimumkereséssel kapcsolatosan említés, vagy éppen konkrét megvalósítás.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék egyes logisztikai problémák megoldásában
történő felhasználása a lehetőségekhez mérten igen szűk területre korlátozottan valósul
meg, többnyire csupán az egyedi szállítási/raktározási feladatok/kapacitások közötti
választást segítik. A szakirodalom főként az elérhető hasznokat említve sejteti ugyan,
hogy ennél komplexebb alkalmazások támogatása is lehetséges, mégsem készült erről
eddig sem elméleti kutatás sem gyakorlati megvalósítás.
A kutatásom fő célja ezért az említett hiányosságokat figyelembe véve egy olyan,
komplex elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodell kifejlesztése, amely a közeli
jövőben a szállítási és raktározási szolgáltatási kínálat és kereslet (a szabad szállítási,
raktározási kapacitások és a szállítási, raktározási igények) gyűjtőhelye lehet, sokszínű
elektronikus kereskedelmi, döntéstámogatási és optimumkeresési lehetőséggel segítve a
kínálat és a kereslet összerendelésével megvalósuló szállítási, raktározási folyamatok
magas színvonalú szervezését. A kutatásom célja ezzel párhuzamosan annak
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bizonyítása, hogy az elektronikus fuvar- és raktárbörzék e szolgáltatások terén történő
alkalmazása célszerű és komoly lehetőségeket nyújthat. A kutatási célkitűzésem fontos
részét képezi a gyakorlatban jól használható, komplex logisztikai folyamatok
támogatására képes működési logika és algoritmusok kifejlesztése.
A kutatásom első részében az elektronikus fuvar- és raktárbörzék olyan komplett
rendszermodelljének kialakítása volt a cél, amely magában foglalja az összes érintett
szakterület ismereteit. A rendszermodell fontos részét képezi az összetett e-kereskedelmi
eszközpaletta (főként katalógusok, tenderek, aukciók) szakirodalmi ismereteken alapuló
kialakítási lehetőségeinek bemutatása ([EC8], [EC10], [EC12], [EC15], [EC16],
[EC17], [EC18], [EC19], [EC22], [EC24]).
Az egyes szállítási/raktározási kapacitás/feladat ajánlatok közötti választás során fellépő
döntési probléma multikritériumos döntéstámogató algoritmus (MDA) segítségével
oldható meg. Ezen algoritmus alapjait az AHP (Analytic Hierarchy Process) módszertan
adja (főként SAATY munkái: [MD17], [MD18], [MD19], [MD20], [MD21], [MD22],
[MD23], [MD24], [MD25], [MD26]). A módszertan lényege, hogy a hierarchikus
rendszerben felépített szempontok, azok páros összehasonlítások által generált
súlyszámainak, valamint egy kiértékelő függvény segítségével az egyes alternatívák
súlyozott teljesítési értéket kapnak, így e relatív értékekkel jellemezhető minősített
sorrend állítható fel köztük. E mellett fontosabb matematikai eljárásként a maximális
szenzitivitás vizsgálatot (PÉTER munkái: [MD10], [MD11], [MD12], [MD13], [MD14])
kell megemlíteni, amellyel a súlyszámok módosításának hatására bekövetkező
maximális, százalékban kifejezett súlyozott teljesítési érték változást vizsgáltam.
Ezeken kívül az MDA megalkotásában, azon belül is a szempontok súlyszámainak
generálása során felhasználásra került néhány további numerikus módszer is. Így a
FAGYEJEV módszer ([MD4], [MD5]) és a szelő módszer [MD1] a páros összehasonlítás
mátrix sajátértékeinek számítására; valamint a Gauss elimináció ([MD6], [MD7],
[MD8]) a páros összehasonlítás mátrix maximális sajátértékhez tartozó sajátvektorának
meghatározásához, amely vektor a súlyszámokat adja meg.
Az egyes szállítási/raktározási kapacitásokkal kapcsolatban felmerülő járatszerkesztési
és kapacitáskihasználási probléma megoldására egy arra alkalmas optimum kereső
algoritmus kifejlesztése is a vizsgálatok tárgyát képezte. E célra a MARCO DORIGO által
kifejlesztett, a hangyák szociális viselkedésének modellezésén alapuló metaheurisztikus
optimum kereső eljárást, az ún. hangyakolónia algoritmust használtam fel ([AC3],
[AC9], [AC10], [AC11]). Az algoritmus természetből (hangyák élelemkeresése) vett
lényege, hogy a több iteráció során létrehozott megoldási változatok (például járatok,
amelyeket egy haszonfüggvény jellemez) eredményei a későbbi iterációk során az újabb
változatok létrehozásának fontos alapjai lesznek. Ezt az ún. feromon (korábbi keresések
eredményeit tároló memória) értéknek az elért haszonfüggvény érték alapján történő
folyamatos frissítése biztosítja.
Az összetett logisztikai folyamatok (városi és kombinált áruszállítás) elektronikus
fuvar- és raktárbörzékkel történő támogatására kidolgozott algoritmus esetén szintén
felhasználtam a hangyakolónia algoritmus logikáját ([AC3], [AC9], [AC10], [AC11]).
Az értekezés a fent említetteknek megfelelően először a kutatásom során kialakított
elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodelljének felépítését és működését mutatja
be. Ezt követően kerül sor a rendszermodellben szereplő algoritmusok ismertetésére és
felhasználásuk hatékonyságának bizonyítására, várható eredményeinek bemutatására.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan főként nemzetközi viszonylatban
születtek a témában mértékadónak számító szakkönyvek, szakcikkek (a teljesség igénye
nélkül például: [EC1], [EC3], [EC14]). Ezek mellett számos értékes hazai írás,
tanulmány is megjelent már ([EC2], [EC4], [EC9], [EC13], [EC20], [EC21]), amelyek
mindegyike első helyen emeli ki az internet által nyújtott lehetőségeket és azok
gyakorlati felhasználását. Az elektronikus kereskedelem teljes körű feltérképezése nem
célja a kutatásomnak, csupán az elektronikus fuvar- és raktárbörzékkel való
kapcsolódási területeinek részletes megismerése, és azok majdani felhasználása a
rendszermodell kialakítása során. Egy másik fontos terület az elektronikus
kereskedelem mellett szükségszerűen megjelenő logisztikai feladatok ellátását
biztosítani hivatott e-logisztika. Ezzel kapcsolatosan is szép számmal jelentek már meg
tudományos igényű kutatások, amelyek a teljesség igénye nélkül például a jelzett
hivatkozásokban fellelhetőek ([EC4], [EC6], [EC7], [EC23]).
Az előző bekezdésben említett területekkel (e-kereskedelem, e-logisztika) ellentétben az
elektronikus fuvar- és raktárbörzékkel kapcsolatos eddigi kutatások a fellelhető források
számának és igényességének tekintetében igen kezdetinek, szegényesnek tekinthetőek.
Az elektronikus kereskedelem elterjedésével párhuzamosan már korán felismerték az
online logisztikai portálok szükségességét. WANG, POTTER és NAIM [FB37]
munkájukban kiemelik az elektronikus logisztikai piacterek (ELM – Electronic
Logistics Marketplace) jelentőségét. NAULT és DEXTER [FB30] az információs
technológiák elektronikus fuvarbörzékre gyakorolt hatását vizsgálják. A fuvarbörzéket
PIONTEK [FB33] on-line kereskedelmi eszközként írja le. GÜNTHER és KRACKE [FB19]
szintén az elektronikus kereskedelem egyik fontos részterületeként említik a
fuvarbörzéket.
Az online fuvar- és raktárbörzék hasznait jó pár tanulmány kiemeli. MCKINNON az
online fuvarbörzéket egy fontos innovációként [FB26] és az üres futások
csökkentésének egyik lehetséges eszközeként említi meg [FB28]. MANSELL [FB25]
szerint az online fuvarbörzék segítségével a szállítási költségek 8%-kal csökkenthetők, a
járműkihasználtság javítható. A fuvarbörzék ilyen jellegű kézzelfogható hasznainak,
előnyös hatásainak említése sok más publikációban is megjelenik ([FB15], [FB27],
[FB31]). BOURKE [FB8] kiemeli, hogy a gazdasági válságban a fuvarbörzék
igénybevételével mérsékelni tudták a fuvarozási feladatok számában észlelhető
visszaesés mértékét, sikerült ügyfeleik számát növelni.
A fuvarbörzék jelenlegi és javasolt funkcióit viszonylag kisszámú publikáció tárgyalja.
NANDIRAJU és REGAN [FB29] a fuvarbörzék lehetséges ajánlatkezelési megoldásaiként
említik az ajánlatok hirdetések alapján történő kiválasztását és az aukciók alkalmazását.
ACKERMANN [FB1] utalást tesz a fuvarbörzék és a fuvaraukciók alkalmazásának
lehetőségére. A fuvarbörzék fentiekhez hasonló funkcióinak rövid összefoglalása
olvasható CRAINIC és GENDREAU munkáiban ([FB11], [FB12], [FB13]). WINKLER [FB39]
a fuvarbörzéket csoportosítja a tranzakciós szolgáltatások összetettsége szerint, az
egyszerű ajánlatoktól kiindulva a komplex tenderekig. A fuvarbörzék rövid ismertetése,
rövid jellemzése vagy csupán említése, néhány bekezdés formájában viszonylag sok
írásban megjelent ([FB2], [FB6], [FB10], [FB14], [FB17], [FB22], [FB38]), ezek
azonban a teljességet és a tudományos igényességet sajnos nélkülözik.
Az elektronikus kereskedelem által egyik legkedveltebb ajánlatadási és kiválasztási
forma az online aukció ([EC10], [EC12], [EC22], [EC24]). A szakirodalomban
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viszonylag nagy számmal jelentek meg az aukciók szállítási szolgáltatók
versenyeztetésében betöltő szerepét tárgyaló írások, főleg SONG és REGAN ([EC15],
[EC16], [EC17], [EC18], [EC19]) munkái értékesek e tekintetben. Főként a
kombinatorikus aukciókkal (a szolgáltatások kombinációira lehet licitálni)
foglalkoznak, azon belül is a licitálás és kiértékelés problémájára keresnek és
javasolnak egy Lagrange-relaxáció alapú megoldást, szimulációs modellekkel
bizonyítva a javasolt eszköz helyességét. LEDYARD és társai [EC11] is az aukciók
szállítási szolgáltatók keresése/kiválasztása terén betöltött szerepéről írnak. IHDE [EC8]
már az internet alapú szállítási börzéken alkalmazható aukció megvalósítására javasol
egy konkrét aukciós módszert. FIGLIOZZI és társai [EC5] szimulációs keretrendszer
segítségével vizsgálják az ilyen aukciók hatásait. Ezen szakcikkek egyik fő tanulsága,
hogy a logisztikai szolgáltatók versenyeztetése során komoly optimumkeresési kérdések
merülnek fel, amelyek megoldására már számos kutató javasolt többé-kevésbé egzakt
matematikai módszereket.
Az eddigi hivatkozások mellett elvétve, igen kis számban található összetettebb, a fenti
lehetőségeket egy rendszerben kezelő kutatás. Az elektronikus kereskedelem, az elogisztika és a szállítási börzék igen részletes ismertetése fellelhető SANGER [FB34]
munkájában. Egy hazai cikkben BÁNKUTI [FB5] pedig a fuvarbörzék adatait
felhasználva épít fel egy szállításszervezést segítő alkalmazást, így bemutatva, hogy a
fuvarbörzék segítségével könnyen javítható a szállításszervezés.
Számos, konkrét rendszerbemutató (webhely bemutató) is elkészült, többségében sajnos
csak marketing jelleggel. Így például a fuvarbörzék néhány ismert online portálon
keresztüli rövid bemutatása olvasható a cc-elogistics oldalán [FB18], a Wtransnet
fuvarbörze szolgáltatásai pedig egy rövid egyoldalas összefoglaló bemutató [FB40]
formájában érhetőek el. Az egyik legértékesebb e tekintetben ALT és KLEIN [FB3]
tanulmánya az ETX (Electronic Transportation Exchanges) fogalmáról,
funkcionalitásáról. Ebben olvasható néhány meglévő fuvarbörze értékelése és hibáinak
feltárása. Legfontosabb tanulságként azt említik, hogy nagyon pontos rendszertervre
van szükség, hiszen sok megoldás van jelenleg is, de ezek többsége igen gyenge. BOKOR
[FB7] is megemlíti, hogy az internetet, mint feltörekvő üzleti kommunikációs
lehetőséget szinte mindegyik szolgáltató használja, az igazi logisztikai e-business
technikák (például interaktív elektronikus fuvartőzsde) azonban legfeljebb kísérleti
üzemben működnek. ANDERSSONA és NORRMANB [FB4] a fuvarbörzék néhány
jellemzőjét írják le, például taglétszám, szolgáltatások, díjak és kiterjedtség
tekintetében, valamint értékelik a fuvarbörzék használhatóságát. SCHARMER [FB35] a
fuvarbörzék néhány hiányosságára mutat rá, az eddig említetteken kívül például
megemlíti, hogy hiányoznak a referenciák.
Jelenleg az elektronikus fuvar- és raktárbörzéket szinte kizárólag a közúti
áruszállításban felmerülő szállítási/raktározási kapacitás/feladat összerendeléséhez
használják, a közúti áruszállításon kívüli alkalmazási lehetőségek említése csak elvétve
jelenik meg. SCHWARZ [FB36] a fuvarbörzék egy speciális esetét mutatja be, a légi
fuvarozási alkalmazást. BRUNS, GÜNES és ZELEWSKI [FB9] pedig a vasúti kocsik
kihasználásnak javításához javasolják a fuvarbörzék alkalmazását.
Az összetett logisztikai folyamatok támogatása egy stratégiai célja lehet az ilyen
börzéknek, ennek ellenére igen szegényes még a megoldási javaslatok említése is. A
városi áruszállítás gondjaira számos lehetséges megoldás ismert a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban. Több helyen is megjelenik a városok áruellátását végző járművek
üres futás részarányának csökkentése, a járműkihasználtság növelése és a megtett túrák,
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járatok számának csökkentése. HOLGUÍN-VERAS készített ennek vizsgálata céljából egy
szimulációs modellt [FB23], amely szerint az elérhető haszon főként az üres futás
csökkenésében jelenik meg. Az előbb említett tanulmány külön kiemeli egy
elektronikus találkozási felület létrehozásának szükségességét. Az ilyen elektronikus
felületek egyes fuvarpiaci szereplőkre, illetve a városi környezetre gyakorolt hatásait
vizsgálja egy másik tanulmányban DUIN és KNEYBER [FB16], amely szintén ennek
mérhető jelentőségére mutat rá, elsősorban a fuvarpiaci résztvevők közötti kooperáció
javulása, az ügyfélkör kiterjesztése és a korszerű I+K technológiák használata által. A
kooperáció, mint a problémák megoldásában fontos tényező említése ezen kívül más
tanulmányokban is megjelenik (például [FB20]). Egy, a city logisztika lehetséges
jövőbeni fejlődéséről készült felmérés alapján HAYASHI és YANO [FB21] fontos
részterületként említik az e-kommunikációs site-ok alkalmazását. A legnagyobb előnyt
a járműkihasználtság javításában látják (üres futások csökkentése, visszfuvarok
szervezése), de megemlítik, hogy a gyűjtőfuvarozás szervezésére is kiválóan alkalmasak
az ilyen elektronikus találkozási felületek. JONKMAN, TANIGUCHI és YAMADA szerint
[FB24] az igények és a kapacitások összehangolására alkalmas lehet egy e-aukciós
rendszer is, amely jellegénél fogva szintén képes a városi áruszállítás negatív hatásait
enyhíteni.
Az elektronikus raktárbörzék tekintetében a már meglévő online portálok és a marketing
célzatú kiadványok mellett nagyon kevés írásos anyag lelhető fel. PIERINGER [FB32] a
számos létező német elektronikus raktárbörze közül mutat be egyet
(www.lagerflaeche.de), amelyen raktárhelyet lehet keresni, több kritérium alapján
(például: raktártípus, helység, terület nagysága, foglalás időbeni jellemzői, ár,
kontaktszemély stb.). Az említett cikk kiemeli, hogy jelenleg több ajánlat szerepel a
rendszerben, mint amennyi kapacitáskeresés ténylegesen megvalósul, valamint hogy a
raktározást végző cégek ezt egy újfajta marketingcsatornának tekintik. ZAPP [FB41] a
raktárbörzék alapfeladatait mutatja be.
A szakirodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az elektronikus fuvar- és
raktárbörzék tárgyalása az elektronikus kereskedelem lehetőségeihez és
alapkutatásainak számához, minőségéhez mérten igen szegényes. A legnagyobb
probléma, hogy nincs komplett rendszerkoncepció a megvalósításra, a meglévő online
börzék csupán egymás közel sem kielégítő megoldásait másolják le. A szakirodalom
kiemeli az elektronikus fuvar- és raktárbörzékkel járó lehetséges hasznokat, viszont a
konkrét fejlesztési megoldások többnyire csupán említés formájában, vagy éppen
marketing célzattal jelennek meg. Talán az egyik legérdekesebb és társadalmi
szempontból is legfontosabb terület, az összetett logisztikai folyamatok elektronikus
fuvar- és raktárbörzék általi támogatásának módja pedig egyáltalán nincs kidolgozva.
Az eddig említett és feldolgozott szakirodalmak mellett a kutatásom tárgyát képező
elektronikus fuvar- és raktárbörzébe integrált korszerű döntéstámogató és optimum
kereső algoritmusokat tárgyaló szakirodalmak az adott témát tartalmazó fejezetekben
találhatóak, így a multikritériumos döntéstámogató algoritmus fejlesztéséhez felhasznált
forrásanyagok [MD1]…[MD31] között, míg a hangyakolónia algoritmuson alapuló
optimum kereső algoritmusokhoz használt forrásanyagok [AC1]…[AC17] között
lelhetőek fel az irodalomjegyzékben.
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3. KORSZERŰ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZE
RENDSZERMODELLJÉNEK KIFEJLESZTÉSE
3.1.

A FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZE FELÉPÍTÉSE

3.1.1. A fuvar- és raktárbörze résztvevői, céljai
Az általam kidolgozott elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodelljének
ismertetése során praktikusan külön részrendszerként kell kezelni a fuvarbörzét, és a
raktárbörzét. Ennek megfelelően két rendszermodellt alakítottam ki: egy elektronikus
fuvarbörzét, illetve egy elektronikus raktárbörzét. Ezek modulárisan és funkcionálisan
hasonló módon épülnek fel, csupán a börzéken megjelenő ajánlatok jellege (szállítási,
raktározási) miatt szükséges ezt a bontást megtenni.
Az elektronikus fuvarbörzének három fő résztvevője van: szabad szállítási kapacitást
felajánló (fuvarozó, szállítmányozó vállalatok, vállalkozók), szállítási feladatot felajánló
(magánszemélyek, vállalatok, amelyek szállítási szolgáltatást kívánnak igénybe venni)
és a rendszer üzemeltetője. Az elektronikus fuvarbörze céljai: szabad szállítási
kapacitások és szállítási feladatok meghirdetése, az ajánlatok megfelelő e-kereskedelmi
forma és összetett szempontrendszeren alapuló döntéstámogató algoritmus segítségével
történő kiválasztása, igény szerint optimumkeresés végrehajtása (a szállítási
kapacitáshoz a szállítási feladatok optimális hozzárendelése), összetett logisztikai
folyamatok szervezésének támogatása, egyéb kiegészítő funkciók (pl. megbízások
létrehozása, feketelisták kezelése) nyújtása.
Az elektronikus raktárbörzének három fő résztvevője van: szabad raktározási kapacitást
felajánló (raktározó, szállítmányozó vállalatok, vállalkozók), raktározási feladatot
felajánló (magánszemélyek, vállalatok, amelyek raktározási szolgáltatást kívánnak
igénybe venni) és a rendszer üzemeltetője. Az elektronikus raktárbörze céljai: szabad
raktározási kapacitások és raktározási feladatok meghirdetése, az ajánlatok megfelelő ekereskedelmi forma és összetett szempontrendszeren alapuló döntéstámogató
algoritmus segítségével történő kiválasztása, igény szerint optimumkeresés végrehajtása
(a raktározási kapacitások kihasználásának optimálása), összetett logisztikai feladatok
szervezésének támogatása, egyéb kiegészítő funkciók (pl. megbízások létrehozása,
feketelisták kezelése) nyújtása.
Általános megfogalmazásban az elektronikus fuvar- és raktárbörze résztvevői a szóban
forgó logisztikai szolgáltatók (szállítási és raktározási kapacitást felajánlók), a
logisztikai szolgáltatásokat igénybe venni kívánók, valamint a piactér üzemeltetője.
A börze alapvető céljai:
- a kínálati és a keresleti oldal összehangolása;
- az ajánlatkérési/adási folyamat támogatása korszerű elektronikus kereskedelmi és
döntéstámogató eszköztár segítségével;
- a felhasználók belső folyamatainak optimálása;
- valamint komplex logisztikai folyamatok támogatása a rendszer egészét figyelembe
vevő optimumkereséssel egybekötve.
Ezeken az online piactereken minden résztvevő tehet ajánlatot, és keresést is végezhet a
másik oldal által tett ajánlatokra vonatkozóan, nincs kizárva tehát a kapacitások, a
rendelkezésre álló eszközpark (szabad szállítási és raktározási kapacitások) szolgáltatók
közti megosztása, vagy akár a piactér üzemeltetője által menedzselt virtuális
szállítmányozó vállalat létrehozása sem.
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3.1.2. A fuvar- és raktárbörze felépítése, rendszermodellje
Az 1. ábrán látható a kutatásom során tervezett elektronikus fuvar- és raktárbörze
rendszermodellje. Az ábra két, struktúrájában egymáshoz hasonló részből áll, az
egyiken a fuvarbörzét, a másikon a raktárbörzét bemutatva, valamint felépítését és
funkcióit röviden összefoglalva. Az 1. ábra bal oldali részén látható a kínálati oldal
(szállítási és raktározási szolgáltatók, fuvarozók, szállítmányozók), a jobb oldalán pedig
a keresleti oldal (szállítási, illetve raktározási feladatokat meghirdetők, logisztikai
szolgáltatásokat igénybe vevők). A középső részen látható a fuvar- és raktárbörze
magja, feltüntetve benne a különféle szolgáltatásokat, funkciókat, algoritmusokat.
Az elektronikus fuvarbörze esetén a szállítási szolgáltatók számára lehetőség van a
szabad szállítási kapacitásaik meghirdetésére, azok fő jellemzőinek (időbeli és térbeli
lehatárolás, fizikai jellemzők, szolgáltatások díja, egyéb jellemzők) fuvarbörzébe
történő felvitelével. Az ajánlatadás egyszerűen (űrlapon), az adatok hirdetés módjára
történő rögzítésével zajlik, a fenti jellemzők figyelembevételével. A szállítási feladatot
meghirdető fuvaroztatók hasonló jellemzők segítségével definiálhatják az elvégzendő
szállítási feladatot, viszont ez esetben nem csupán katalógusban történő rögzítéssel,
hanem aukció vagy tender kiírásával is megindítható az ajánlatkérés folyamata. A
szállítási szolgáltatók számára e két utóbbi lehetőség nem adott, mivel várhatóan a
fuvarbörzén sokkal több kapacitás jelenik meg, mint kapacitásigény, így a szállítási
szolgáltatóknak (mint a jelenlegi gyakorlatban is) egymással kell versenyezniük, a
verseny színtere, eszköze pedig a tender és az aukció. Az ajánlatok keresésére egy
negyedik tranzakciós lehetőség is adott, ez az ún. automatikus ajánlatkérés/küldés,
amely által a felhasználó (főként a kapacitás felajánlója) a beállított szűrési feltételek
alapján időnként, minden egyéb keresés nélkül számára megfelelő ajánlatokat kap
(például napi rendszerességgel egy e-mail formájában vagy sms-ben).
Az e-kereskedelmi eszközök terén az igazi előrelépést a tenderek és az aukciók
integrálása jelenti, amelyek esetén a kiírt feladat elnyeréséért versenyeznek a logisztikai
szolgáltatók. A fuvarbörzén belül a tenderek és az aukciók lebonyolítása során a
megfelelő ajánlatok közötti választást a kutatásom során fejlesztett multikritériumos
döntéstámogató algoritmus (MDA lásd 4. fejezet), segíti (amely funkció főként a
szállítási szolgáltatást igénybe vevő számára nyújt segítséget, annak is elsősorban a sok
szemponton alapuló és kiértékelendő aukció/tender folyamán. A fuvarbörzék esetén a
szállítási szolgáltatók számára lehetőség van a járatok egyedi optimálására (FB_ACO
elnevezésű általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus, lásd 5. fejezet). Ezeken felül
számos kisebb funkció (például fekete listák a nem korrekt felhasználók kiszűrésére) is
az eszköztár részét képezi.
A raktárbörzék a fuvarbörzékkel analóg módon épülnek fel, annyi kivétellel, hogy
esetükben szabad raktározási kapacitások és raktározási igények/feladatok képezik az
ajánlatkérés/adás tárgyát. A raktárbörzén a kapacitás hirdetője részére lehetőség van a
raktár/tárolótér kapacitáskihasználtságának optimálására is (RB_ACO elnevezésű
általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus, lásd 5. fejezet).
Az elektronikus fuvar- és raktárbörze egy rendszerbe integrálásával összetett logisztikai
feladatok oldhatók meg, ezt jelképezi a két részrendszer közti látszólag gyenge, ám a
későbbiekben az alkalmazási lehetőségeket feltáró 6. fejezetben leírtak szerinti igen erős
és szükségszerű kapcsolat. Ennek megvalósításához járul hozzá a kombinált és a városi
áruellátás szervezését segítő optimum kereső algoritmus (BA_ACO elnevezésű általam
kifejlesztett hangyakolónia algoritmus, lásd 6. fejezet).
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Elektronikus
raktárbörze
Egyéb funkciók

Raktározási kapacitást felajánlók

Regisztráció és titkosítás
Megbízás generálás
Statisztikák
Fekete listák
Adatok karbantartása

(raktározási szolgáltatók)
Raktározási kapacitás
felajánlása

Raktározási feladat
keresése

- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre érvényes az
adott ajánlat)
- Térbeli lehatárolás
(hol helyezkedik el a
tárolótér)
- Fizikai jellemzők
(tárolótér jellege /szabad
vagy zárt/, tárolási rendszer
típusa, tárolható egységek
típusa, darabszáma, tömege,
befoglaló méretei stb.)
- Szolgáltatások díja
- Egyéb paraméterek

- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre vonatkozóan
keres raktározási feladatot)
- Térbeli lehatárolás
(mely térségben keres
raktározási feladatot)
- Fizikai jellemzők
(tárolandó egységek típusa,
darabszáma, tömege,
befoglaló méretei stb.)
- Tender és aukció esetén
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek,
garancia stb.)
- Egyéb igények

Belső algoritmusok
Tárolótér foglaltság optimalizálása
(RB_ACO: hangyakolónia
algoritmus)
Döntéstámogatás
(MDA: multikritériumos
döntéstámogató algoritmus)
Tranzakciós technikák
Automatikus ajánlatkérés/küldés
Katalógus
Tender
Aukció

Raktározási feladatot felajánlók
(raktározási szolgáltatást igénybe vevők)
Raktározási kapacitás
keresése

Raktározási feladat
felajánlása

- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre vonatkozóan
keres raktárkapacitást)
- Térbeli lehatárolás
(mely területen keres szabad
raktárkapacitást)
- Fizikai jellemzők
(tárolótér jellege /szabad
vagy zárt/, tárolási rendszer
típusa, tárolható egységek
típusa, darabszáma, tömege,
befoglaló méretei stb.)
- Szolgáltatások díja
- Egyéb paraméterek

- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre érvényes az
adott ajánlat)
- Térbeli lehatárolás
(hol kell tárolni)
- Fizikai jellemzők
(tárolandó egységek típusa,
darabszáma, tömege,
befoglaló méretei)
- Tender és aukció esetén
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek,
garancia, tender/aukció
időtartama stb.)
- Egyéb igények

Ajánlattípusok
Raktározási kapacitások
Raktározási feladatok

Katalógus

Automatikus ajánlatok
Katalógus
Tender
Aukció

Katalógus

Katalógus
Tender
Aukció

Online kapcsolat a raktárbörze résztvevői között
Összetett logisztikai feladatok
megoldása
(BA_ACO: hangyakolónia
algoritmus)

Elektronikus
fuvarbörze
Egyéb funkciók

Szállítási kapacitást felajánlók
(szállítási szolgáltatók)
Szállítási kapacitás
felajánlása
- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre érvényes az
adott ajánlat)
- Térbeli lehatárolás
(honnan hova vállalja a
szállítási feladatok
elvégzését)
- Fizikai jellemzők
(teherbírás, rakfelület
méretei, raktérfogat,
darabáru/ömlesztett áru stb.)
- Fizetési információk
- Egyéb paraméterek
(pl. felépítmény)

Szállítási feladat keresése
- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre vonatkozóan
keres szállítási feladatot)
- Térbeli lehatárolás
(honnan hova keres szállítási
feladatot)
- Fizikai jellemzők
(rakomány tömege, befoglaló
méretei, térfogata, darabáru/
ömlesztett áru stb.)
- Tender és aukció esetén
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek,
garancia stb.)
- Egyéb igények

Szállítási feladatot felajánlók

Regisztráció és titkosítás
Megbízás generálás
Statisztikák
Fekete listák
Adatok karbantartása
Belső algoritmusok
Járatok optimalizálása
(FB_ACO: hangyakolónia
algoritmus)
Döntéstámogatás
(MDA: multikritériumos
döntéstámogató algoritmus)
Tranzakciós technikák
Automatikus ajánlatkérés/küldés
Katalógus
Tender
Aukció

(szállítási szolgáltatást igénybe vevők)
Szállítási kapacitás
keresése
- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre vonatkozóan
keres szabad kapacitást)
- Térbeli lehatárolás
(honnan hova keres szállítási
kapacitást)
- Fizikai jellemzők
(teherbírás, rakfelület
méretei, raktérfogat,
darabáru/ömlesztett áru stb.)
- Fizetési információk
- Egyéb paraméterek
(pl. felépítmény)

Ajánlattípusok

Szállítási feladat felajánlása
- Időbeli lehatárolás
(mely időelemre érvényes az
adott ajánlat)
- Térbeli lehatárolás
(honnan hova kell szállítani)
- Fizikai jellemzők
(rakomány tömege, befoglaló
méretei, térfogata, darabáru/
ömlesztett áru stb.)
- Tender és aukció esetén
egyéb paraméterek
(pl. fizetési paraméterek,
garancia, tender/aukció
időtartama stb.)
- Egyéb igények

Szállítási kapacitások
Szállítási feladatok

Katalógus

Automatikus ajánlatok
Katalógus
Tender
Aukció

Katalógus

Katalógus
Tender
Aukció

Online kapcsolat a fuvarbörze résztvevői között

1. ábra: A kifejlesztett elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszermodellje

Az 1. ábrán szereplő fuvar- és raktárbörze logikai és fizikai adatmodelljét MS Access
adatbázis kezelő segítségével fejlesztettem és teszteltem, egy-egy különálló
alrendszerként. Ezeknek a mintarendszereknek a tábláit és azok kapcsolatait mutatja be
a 2. melléklet (ebben valamennyi felhasználó egységesen „ügyfelek” megnevezés alatt
szerepel).
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3.2.

AZ ELEKTRONIKUS FUVARBÖRZE ALAPFUNKCIÓI

3.2.1. A felhasználók azonosítása, regisztráció
Minden egyes, a fuvarbörze rendszerében regisztrált felhasználónak, legyen az szállítási
kapacitást vagy szállítási feladatot meghirdető illetve kereső, az alábbi főbb
adatcsoportokat, adatokat kell rögzítenie a börze adatbázisában:
- személyes adatok az azonosításhoz és az üzletkötéshez (például a
személyazonossággal kapcsolatos adatok, elérhetőségek, postai cím, telefonszám,
e-mail cím stb.);
- az elektronikus kereskedelmi modul támogatása céljából az automatikus
ajánlatküldéshez szükséges szűrési feltételek, egyéni beállítások (pl. kapacitás,
telephely, időbeni foglaltság stb.);
- a feketelista modul támogatása céljából azon felhasználók megadása, akik korábbi
kapcsolat alapján az adott felhasználó véleménye szerint a rendszerből kiszűrendők.
Az egyéni adatoknál tehát már számos, a később tárgyalandó új funkciókat
(automatikus ajánlatküldés, feketelista, lásd 3.5. fejezet) támogató adatot kell rögzíteni.
3.2.2. Ajánlattétel: szállítási feladatok és kapacitás ajánlatok rögzítése
A szállítási feladatok adatait a fuvarozási szolgáltatást igénybe venni kívánó adja meg:
A. Hagyományos fuvarbörze szolgáltatások:
- az ajánlattevő azonosítása (lásd 3.2.1. fejezet);
- a szállítási feladat időbeni lehatárolása: az adott szállítási feladat elvégzésével
kapcsolatos összes fontos időpont, időintervallum (például az áru felvétele vagy
éppen a rendeltetési helyen való leadása mikor történjen meg);
- a szállítási feladat térbeli lehatárolása (feladási és rendeltetési hely);
- az elszállítandó áru megnevezése, jellemzői (darabáru/ömlesztett áru, rakomány
tömege, befoglaló méretei, térfogata, darabáru esetén az egységrakomány típusa és
darabszáma, halmazolhatóság, fényképek az áruról stb.);
- egyéb, a szállítási feladattal kapcsolatos fontos tudnivalók (például speciális
járművek iránti igény, együttszállíthatóság más árukkal stb.);
- egyéb logisztikai szolgáltatások iránti igény (pl. rakodás, csomagolás stb.).
B. Tender/aukciós kiírás készítése szállítási feladat elvégzésére vonatkozóan:
- a tender/aukciós kiírást definiáló, fentieken kívüli inicializáló információk (pl.
fuvardíj, fizetési határidő, garanciák, tender/aukció időbeli lefolyása stb.).
A szállítási kapacitások esetén a szállítási feladatoknál írtakhoz hasonló adatok
megadása szükséges:
- az ajánlattevő azonosítása (lásd 3.2.1. fejezet);
- a szabad szállítási kapacitás időbeni lehatárolása: az adott szállítási kapacitás mely
időintervallum folyamán áll rendelkezésre;
- a szabad szállítási kapacitás térbeli lehatárolása: a vállalt feladási és rendeltetési
helyek/körzetek pontos definiálása;
- fizikai jellemzők (teherbírás, rakfelület méretei, raktérfogat, szállítható áruk,
darabáru/ömlesztett áru, darabáru esetén az egységrakomány típusa és darabszáma
stb.);
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- a fizetéssel kapcsolatos információk (szolgáltatások díjai, fizetési határidők,
garanciák stb.);
- egyéb, a szállítási kapacitással kapcsolatos fontos tudnivalók (pl. járműfelépítmény,
szerelvény stb.).
Szállítási feladatokat tehát lehet katalógus formájában egyszerű, szűrési szempontok
szerint kereshető ajánlatként meghirdetni, de lehet rájuk aukciós és tenderkiírásokat is
készíteni, a 3.4. fejezetben leírtak szerint. Az adatbevitel jellege azonban mindegyik
elektronikus kereskedelmi forma esetén azonos (űrlap segítségével történik).
Szállítási kapacitások esetén kizárólag katalógus formájában lehet hirdetni, ez esetben a
versenyeztetés nem lehetséges. A katalógusban történő hirdetés a szállítási szolgáltatók
számára azért előnyös, mert a fuvarbörzén meg nem hirdetett feladatokat tudnak
megszerezni, így mintegy fix kapacitás ajánlatként lehetnek jelen a börzén.
3.2.3. Szállítási feladatok és kapacitás ajánlatok kiválasztása
A szállítási feladatok között a keresési szolgáltatások felhasználása nélkül is lehet
válogatni, de célszerű a börze által biztosított módozatok szerinti keresés/kiválasztás
használata:
A. Hagyományos fuvarbörze szolgáltatások:
- időbeni lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése időpont vagy időintervallum
alapján;
- térbeli lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése a kívánt feladási és rendeltetési
hely/körzet alapján;
- fizikai lehatárolás: szűrés például a rakomány jellege (darabáru/ömlesztett áru),
tömege, befoglaló méretei, térfogata, darabáru esetén az egységrakomány típusa és
darabszáma alapján.
B. Ajánlattétel tenderen és aukción meghirdetett szállítási feladatra:
- szűrés és ajánlattétel a tender/aukciós kiírásban rögzített információk/szempontok
alapján (pl. fuvardíj, fizetési határidő, garanciák stb.).
C. Szállítási feladatok keresése a logisztikai folyamatok támogatásával egybekötve:
- járattervezés a későbbiekben (lásd 5.3. és 6.4. fejezetek) bemutatandó
hangyakolónia algoritmusok (hagyományos áruszállítás esetén: FB_ACO,
kombinált áruszállítás esetén: BA_ACO) felhasználásával, az említett fejezetekben
definiált haszonfüggvény minél magasabb értékének elérését célul kitűzve.
A szállítási kapacitások között például a következő szempontok alapján lehet keresni:
- időbeni lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése időpont alapján;
- térbeli lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése a kívánt feladási és rendeltetési
hely/körzet alapján;
- fizikai lehatárolás: szűrés a járművek főbb paraméterei (pl. teherbírás, rakfelület,
raktérfogat, szállítható áruk jellege stb.) alapján;
- szűrés a fizetéssel kapcsolatos információk alapján (pl. szolgáltatások díja, fizetési
határidő, garanciák stb.).
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3.3.

AZ ELEKTRONIKUS RAKTÁRBÖRZE ALAPFUNKCIÓI

3.3.1. A felhasználók azonosítása, regisztráció
Minden egyes, a rendszerben regisztrált ügyfélnek, legyen az raktározási kapacitást
vagy raktározási feladatot meghirdető, a 3.2.1. fejezetben a fuvarbörzéknél
említettekhez hasonló adatokat kell rögzítenie a börze adatbázisában.
3.3.2. Ajánlattétel: raktározási feladatok és kapacitás ajánlatok rögzítése
A raktározási feladatok adatait a raktározási szolgáltató adja meg:
A. Hagyományos raktárbörze szolgáltatások:
- az ajánlattevő azonosítása (lásd 3.3.1. fejezet);
- a feladat időbeni lehatárolása: az adott raktározási feladat elvégzésével kapcsolatos
összes fontos időpont, időintervallum (például a raktározási feladat kezdete,
időtartama stb.);
- a raktározási feladat térbeli lehatárolása (a raktározási feladathoz rendelhető
földrajzi hely);
- a tárolandó áruk jellemzői (az áruk jellege, darabáru/ömlesztett áru, a tárolandó
egységek tömege, befoglaló méretei, térfogata, darabáruk esetén az
egységrakomány típusa és darabszáma, a csomagolás jellemzői, halmazolhatóság,
fényképek a tárolandó árukról, egyéb fontos tudnivalók stb.);
- egyéb logisztikai szolgáltatások iránti igény (pl. rakodás, csomagolás stb.).
B. Tender és aukciós kiírás készítése raktározási feladat elvégzésére vonatkozóan:
- a tender/aukciós kiírást definiáló, fentieken kívüli inicializáló információk
megadása (pl. tárolás díja, fizetési határidő, garanciák, tender/aukció időbeli
lefolyása stb.).
A raktározási kapacitások hirdetése esetén az alábbi adatok megadása szükséges:
- az ajánlattevő azonosítása;
- a szabad kapacitás időbeni lehatárolása: az adott raktározási kapacitás
foglaltságával kapcsolatos időbeni adatok (például mely időponttól meddig
szabad);
- a szabad kapacitás térbeli lehatárolása: a raktár pontos földrajzi helye;
- a szabad kapacitás fizikai jellemzői, a tárolótér jellege szerint:
- szabadtéri tárolók:
- a rendelkezésre álló tárolótér nagysága,
- a tárolótér burkolatának jellege és teherbírása,
- a tárolható áruk jellemzői (tűzveszélyességi fokozat, a tárolásból kizárt
áruk főbb csoportjai stb.),
- az igényelhető logisztikai szolgáltatások (tárolás, betárolás, kiszállítás,
komissiózás, csomagolás, export-import vámügyintézés stb.),
- zárt raktárak:
- a tárolási rendszer típusa (állvány nélküli, soros állványos stb.),
- a tárolható tárolási egységek típusa (rakodólapok, tároló ládák, egyedi
árudarabok stb.),
- a tárolási egységek maximális befoglaló méretei, tömege tárolási
egység típusonként megadva,
- a szabad férőhelyek száma tárolási egység típusonként megadva,
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- a tárolótér légtere (fűtött, hűtött, nem légkondicionált stb.) és
belmagassága,
- a tárolható áruk jellemzői, főbb csoportjai, tűzveszélyességi fokozata,
- a biztosított logisztikai szolgáltatások (tárolás, betárolás, kiszállítás,
komissiózás, csomagolás, export-import vámügyintézés stb.),
- a fizetéssel kapcsolatos információk (szolgáltatások díjai, fizetési határidők,
garanciák stb.);
- vagyonvédelem (riasztó, őrszolgálat, videokamera stb.);
- egyéb (például nyitvatartási idő).
A fuvarbörzéknél (3.2.2. fejezet) írtakhoz hasonlóan tehát a raktározási feladatokat
katalógusban vagy aukciós/tender kiírások útján, a raktározási kapacitásokat pedig
katalógus formájában lehet hirdetni.
3.3.3. Raktározási feladatok és kapacitás ajánlatok kiválasztása
A raktározási feladatok között a keresési szolgáltatások felhasználása nélkül is lehet
válogatni, de célszerű a börze által biztosított módozatok szerinti keresés/kiválasztás
használata:
A. Hagyományos szolgáltatások:
- időbeni lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése időpont alapján (mely időponttól
kezdődően, milyen hosszú ideig kell tárhelyet biztosítani);
- térbeli lehatárolás (a raktározási feladat földrajzi jellemzői);
- fizikai lehatárolás (szűrés a tárolandó egység jellemzői, mennyisége, tömege,
befoglaló méretei, térfogata, darabáruk esetén az egységrakomány típusa és
darabszáma stb. alapján).
B. Ajánlattétel tenderen és aukción meghirdetett raktározási feladatra:
- szűrés és ajánlattétel a tender/aukciós kiírásban rögzített információk/szempontok
alapján (pl. tárolás díja, fizetési határidő, garanciák stb.).
C. Raktározási feladatok keresése a logisztikai folyamatok támogatásával egybekötve:
- raktározási feladatok keresése és kiválasztása a kihasználtság optimalizáló modul
használatával (RB_ACO), az 5.4. fejezetben definiált haszonfüggvény minél
magasabb értékének elérését célul kitűzve.
A raktározási kapacitások között történő keresés a következő szempontok alapján
hajtható végre:
- időbeni lehatárolás: a keresési halmaz szűkítése időpont alapján (az igényelt tárolási
időpontnak, időintervallumnak megfelelő szabad kapacitások kiválogatása);
- térbeli lehatárolás: a szabad kapacitások szűrése földrajzi elhelyezkedés alapján;
- fizikai lehatárolás:
- szabadtéri tárolók esetén főleg a szükséges tárolóterület nagysága,
burkolatának teherbírása alapján,
- zárt raktárak esetén főként a tárolási rendszer, a tárolható tárolási egységek
típusa (pl. rakodólapos, tároló ládás stb.), a tárolási egységek maximális
befoglaló méretei és bruttó tömege, férőhelyek száma alapján,
- szűrés a fizetéssel kapcsolatos információk alapján (szolgáltatások díja, fizetési
határidő, garanciák stb.).
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Az elektronikus fuvarbörzékre és raktárbörzékre is egyaránt igaz, hogy ha a
katalógusban keresünk, akkor igen leszűkített, viszont az igényeknek megfelelő és
gyors választ kaphatunk. Ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a
felhasználó az összes ajánlatot láthassa, és ez alapján választhasson. A kiválasztást
főként a tenderek/aukciók folyamán, de akár a többi keresési mód esetében is célszerű
és ajánlatos a későbbiekben (lásd 4. fejezet) bemutatandó multikritériumos
döntéstámogató algoritmussal (MDA) segíteni.
3.4.

A
VERSENYEZTETÉS
LEHETŐSÉGEI,
FORMÁI
ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉKEN

AZ

3.4.1. A versenyeztetés szükségessége
Az előző fejezetek részletesebben csak a szállítási/raktározási kapacitások/feladatok
egyszerű, szűrési feltételek alapján végrehajtott keresés során történő kiválasztását
tárgyalták. Az ilyen jellegű keresés előnye a nagyszámú ajánlatot tartalmazó adatbázis
gyors áttekinthetősége, jellemzően a sürgősen teljesítendő feladatok esetén célszerű a
használatuk. Nagy hátránya viszont az, hogy csupán a fuvar- és raktárbörzén már
meglévő ajánlatok közötti választás lehetősége adott, és csak ezek keretén belül lehet
egyedi alkupozíciókat kialakítani. Ennek negatív hatása főleg a nagy értéket képviselő,
ismétlődő szállítási/raktározási feladatok esetén érvényesül, ahol is a megbízók érdeke a
lehető legmegfelelőbb szolgáltató kiválasztása lenne.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszerében a versenyeztetés lehetősége
viszonylag könnyedén adott, hiszen az adatbázisukban nagyszámú ajánlat szerepel.
Tendert/aukciót olyan szállítási/raktározási feladatok esetén érdemes kiírni, amelyek:
- a volument tekintve nagy mennyiségi/értékbeli jellemzőkkel rendelkeznek (például
teljes kocsirakománynyi áru);
- az időbeli paramétereket tekintve a célkitűzés a hosszú távú, gyakran ismétlődő
feladatokra vonatkozó tervezés (nem sürgős az adott feladat elvégzése, ütemezett
szállítás szükséges lehet).
Mindezen tényezők együttesen a tenderek megjelenésének irányába hatottak, illetve
hatnak ma is. Mivel egy ilyen tender viszonylag egyszerűen lebonyolítható, és a hasznai
kézzel foghatóak, néhány meglévő piactér felvette a szolgáltatásai közé (pl. TimoCom),
de nem számít meghatározó elektronikus kereskedelmi formának az elektronikus fuvarés raktárbörzéken. A tenderek mellett alkalmazható versenyeztetési forma, az
összetettebb és így kissé nagyobb fejlesztésigényű online aukció ([EC10], [EC12],
[EC22], [EC24]), amely azonban szinte teljesen hiányzik az elektronikus fuvar- és
raktárbörzék szolgáltatási palettájáról. A szállítási szolgáltatók versenyeztetésére már
születtek jó megoldások (SONG és REGAN [EC15], [EC16], [EC17], [EC18], [EC19];
IHDE [EC8]), így ezekből a hiányosságokból és lehetőségekből kiindulva a következő
néhány fejezet célja a tenderek és az aukciók elektronikus fuvar- és raktárbörzéken
történő alkalmazási módjának bemutatása.
3.4.2. A szállítási és raktározási feladatok tendereztetése
A tenderek során végrehajtandó kiválasztás célja a több jó megoldás (lokális optimum)
közül megtalálni a globális optimumot, vagyis a legkedvezőbb megoldást. A 2. ábrán
látható tendereztetési folyamat szinte minden esetben olyan alapmodellre épül fel,

20

amely már több esetben is bizonyított, illetve a tapasztalatok alapján folyamatosan
fejlődött ki. Fontos azonban megemlíteni, hogy ennek ellenére szinte minden tender
rendelkezik valamiféle olyan egyedi adottsággal, amely miatt a folyamat alap
struktúráját testre kell szabni. Az általam kidolgozott folyamatot konkrét elektronikus
fuvar- és raktárbörzén a szűkös lehetőségek miatt nem teszteltem, viszont számos
esetben bizonyított már raktárakhoz szükséges eszközök (például állvány, targonca)
beszerzésében (lásd 4. melléklet).

2. ábra: Tendereztetési folyamat az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken

A tenderfolyamat egyes részfázisainak - egyébként a tárolási/raktározási feladat
összetettségének függvényében meglehetősen változó - arányos időigénye a 3. ábrán
látható, több tenderkörre vonatkozóan. Az ábrán látható számok a részfolyamatok
sorszámát jelölik, a 2. ábrán olvashatóaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő dokumentáció a tenderfolyamat talán egyik legfontosabb eleme. Ennek
korrekt összeállítása alapfeltétele annak, hogy az ajánlatadásra felkért lehetséges
szolgáltatók műszakilag és gazdaságilag értékelhető ajánlatot tudjanak adni. Ez a
dokumentáció ismerteti a tulajdonképpeni megvalósítandó szállítási és/vagy tárolási
feladatot. Ehhez össze kell gyűjteni és rendszerezni kell minden olyan alapvető
bemeneti információt, amelyek szükségesek az ajánlatadásra felkért szolgáltató számára
az ajánlat elkészítéséhez (lásd 3.2.2. és 3.3.2. fejezetek).
Ezen adatok rendszerezettsége és teljessége alapfeltétele a félreértések elkerülésének,
továbbá a műszakilag/gazdaságilag értékelhetetlen ajánlatok kiküszöbölésének. Más
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területeken lebonyolított tenderek végrehajtásából ered az a sajnálatos tapasztalat, hogy
ennek ellenére sok esetben születhetnek nem kielégítő megoldások. Ennek az egyik
legfőbb oka lehet, hogy egy korrekt ajánlat kidolgozásába egy-egy lehetséges
beszállítónak, szolgáltatónak igen komoly energiákat kell befektetnie, ami sok időt és
munkát igényel. Fontos tehát a tenderfolyamat időbeli ütemezése, és az egyes fázisok
tekintetében a kielégítően hosszú átfutási idők biztosítása a pályázók számára.

3. ábra: A tenderfolyamat egyes részfázisainak arányos időigénye (példa a 2. ábra jelöléseivel)

A bemenetek rendszerezettségét a formailag korrekt ajánlatkérő dokumentáció
biztosítja, amelyben ki kell térni a benyújtandó ajánlattal kapcsolatos formai
követelményekre is. Ezt támogatandó, illetve a későbbi kiértékelést megkönnyítendő
célszerű „megvezetni” a pályázókat a kötelezően benyújtandó paraméterek és
információk tekintetében. Ehhez számos olyan összegző, rendszerező táblázatot
célszerű előre elkészíteni, amelyből az ajánlattal kapcsolatos adatok a kiértékelés
fázisában akár automatizált módon is kikereshetők, illetve a kiértékelő rendszerbe
bevezethetők. Így egy korrekt módon előkészített dokumentáció az említett adatokon
kívül kitér:
- a kapcsolódó, a kiírásban specifikált forrásadatokra, információkra történő belső
hivatkozásokra;
- a szállítási/raktározási feladatnak a kiíráson túli opcionálisan igényelhető,
kiegészítő elemeire, a lehetséges és elfogadott alternatív megoldásokra;
- az ajánlatadás technológiájára, szabályaira és a benyújtandó dokumentumokra
(például elektronikus rendszerben kell az elkészült ajánlatot beadni, jól definiált
űrlapokon keresztül);
- az ajánlat főbb műszaki/gazdasági paramétereit részletező kitöltendő
adattáblázatokra (ez a kiértékelést teszi gyorssá és automatizálhatóvá);
- a tenderfolyamat időbeli ütemezésére (határidők stb.);
- a kapcsolattartás módjára.
A fenti tényezők közül az adatkezelés módszere kulcsfontosságú, hiszen ez minden
további lépést, így például a kiértékelés gyorsaságát is meghatározza.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a feladat típusától függően jellemzően kb. öt-tíz
szolgáltatót érdemes hasonló típusú tenderek esetében meghívni, majd számukra az
ajánlatkérő dokumentációt a fentebb definiált módon elérhetővé kell tenni.
Természetesen az ajánlatkérési felhívásnak is kötött szabályai vannak, így például:
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- az ajánlati felhívásban célszerű egyértelműen definiálni az ajánlatkérő
dokumentációhoz való hozzáférés módját (online elérhetőség, jelszóval védett
egyéni fiókkal);
- célszerű röviden leírni az alkalmazott protokollt, az ajánlatkezelő rendszer
használatának módját;
- közölni kell, hogy milyen dokumentumok találhatóak a megadott elektronikus
kiszolgálón - fuvarbörzén (főként az ajánlatkérő dokumentáció);
- fontos felhívni a figyelmet a tartalmi és formai kötöttségekre, valamint a határidők
betartására;
- célszerű értesítő email-t kérni az elkészített ajánlat kiszolgálóra történő feltöltése
után (ezt a korszerű ajánlatkezelő rendszerek automatikusan generálják).
Az ajánlatkészítési időintervallum a megvalósítandó feladat komplexitásától függően
változhat. A gyakorlat azt mutatja, hogy készülhet akármilyen pontos, egzakt, jól
előkészített ajánlatkérő dokumentáció, az ajánlatkészítési szakaszban a lehetséges
szolgáltatókkal való folyamatos kommunikáció elengedhetetlen. Ehhez a
megvalósítandó szállítási/raktározási feladat, valamint a tender teljes körű és alapos
ismeretére van szükség, hiszen számos olyan rendszer, illetve szolgáltató specifikus
kérdés merülhet fel, amely megfelelő kompetencia hiányában tévútra vezetheti az
ajánlatadót. Mindazonáltal az is kimondható, hogy még a leggondosabb tervezés és
tender előkészítés ellenére is előfordulhat olyan szituáció, amelyben az ajánlatadó hívja
fel a figyelmet olyan problémára, amely a tendert megelőző tervezési fázisokban nem
került felszínre. Előfordulhat továbbá az is, hogy egyik-másik ajánlatadó rendelkezik
olyan egyedi, nem szokványos rendszermegoldással, amely további kérdéseket
generálhat. Ilyen esetekben gyors döntések azonnali meghozatalára lehet szükség úgy,
hogy az a tender lebonyolításának folyamatát ne veszélyeztesse. Az ajánlatkészítési
időszak alatt tehát az ajánlatkészítők folyamatosan kapcsolatban vannak, az
ajánlatkiírást készítő, illetve azt részleteiben ismerő megbízott kompetens konzulens
szakértővel.
Az ajánlatkészítési szakasz végére, a tenderre meghívott szolgáltatók elkészítik az
ajánlatukat, valamint a megfelelő technológia és protokoll alkalmazásával feltöltik azt a
megadott kiszolgálóra.
A beérkezett ajánlatok kiértékelésére és az egyéb problémák (időhiány, nem megfelelő
kompetenciák, rendszerben való gondolkodás hiánya) megoldására AHP alapú (SAATY
munkái: [MD17]...[MD26]) multikritériumos döntéstámogató algoritmus (MDA) áll
rendelkezésre (lásd 4. fejezet). Nem szabad azonban elfelejteni, hogy sok esetben az
eredmények értelmezése sem triviális. Ehhez szintén „nem árt” a szakavatott szem, aki
meg tudja magyarázni a számok mögött rejlő tartalmat. A tender kiértékelési
procedúrája tehát minden esetben ilyen konzultációval kell, hogy véget érjen.
A döntések meghozatala sokszor a komoly módszertani, szakmai támogatás ellenére
sem egyszerű feladat. Bizonyos okokból (pl. döntésképtelenség) irracionálisan
megnyúlhat a tenderfolyamat átfutási ideje. Az MDA által kapott eredmények alapján
ugyanis az első két (esetleg három) legkedvezőbb ajánlatot adó potenciális szolgáltatót
egy, vagy több további tenderkörre célszerű meghívni (lásd 2. és 3. ábra), egyrészt az
ajánlatok további műszaki pontosítása, másrészt a kedvezőbb feltételek elérése
érdekében. Célszerű lehet a potenciális szolgáltatónál látogatást is kezdeményezni.
Szintén ekkor kezdődnek meg főleg a szolgáltatások árára vonatkozó további
tárgyalások is, amelyben a tapasztalatok alapján komoly megtakarítási potenciál rejlik.
Ennek ellenére elmondható, a már fentebb említett időzavarból kifolyólag is, hogy
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sajnos a további tenderkörök sokszor kimaradnak a tenderfolyamatból. Nem ritka tehát
az sem, hogy a tenderfolyamat lebonyolítása közben derül ki, hogy nincsen idő további
körök kiírására. Sok esetben ezzel komoly megtakarítási lehetőségektől eshet el a
szállítási/raktározási feladatot tendereztető megbízó, nem is beszélve az ebből
generálódó, a szolgáltatás lebonyolítása során később felmerülhető problémákra.
A tender utolsó szakasza minden esetben a többlépcsős kiválasztási folyamat
eredményeképpen adódó végső döntés, vagyis a szolgáltató(k) kiválasztása. Komplex
tenderkiírások esetében könnyen előfordulhat az is, hogy a szállítási és a raktározási
feladat elvégzését más-más szolgáltató nyeri el. Ebben az esetben gondoskodni kell a
két szolgáltatás kapcsolódási pontjain felmerülő esetleges kompatibilitási problémák
megoldásáról. Ez főként összetett logisztikai alkalmazások során kiírt tenderek esetén
vizsgálandó (lásd 6. fejezet).
3.4.3. Aukciók az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken
A tenderkiírás mellett a szolgáltatók versenyeztetésének másik lehetséges formája az
aukció. Ezek lebonyolítási folyamata a tenderekhez hasonló (4. ábra), ám egy lényeges
ponton, az ajánlatadás módjában nagymértékben eltér. Míg a tenderek esetén egy
tenderkörben egy ajánlat adható, addig egy aukciós körben a megtett ajánlat többször is
módosulhat. Az aukciók tárgyalása során így csak a tenderekhez képesti eltérések
kerülnek leírásra.

4. ábra: Az aukciók folyamata az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken
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Az on-line aukció szervezője a kiírásban definiálja az aukció tárgyát képező
szállítási/raktározási feladatot, és a tendereknél említett egyéb paramétereket. Az
aukciók esetén az egyes szállítási/raktározási feladatok tekintetében a tenderekhez
hasonlóan meg kell nevezni a kiértékelés alapját képező lényeges
szempontokat/licitparamétereket, amelyek az aukciós kiírásban kezdő, inicializáló
értéket kapnak. Ezt követően a potenciális logisztikai szolgáltatókat az ismert
kompetenciáik alapján meg lehet hívni az aukcióra, akik a licitparaméterekre tehetnek
ajánlatot, az aukció időtartama alatt akár többször is. Az aukciós kör végén, vagy az
aukciós kiírástól függően a licitálás alatt bizonyos időközönként a licitparaméterek
alapján az MDA (lásd 4. fejezet) segítségével értékelhetők ki a beérkezett ajánlatok. Az
aukció befejeztével döntésképtelenség esetén vagy meghosszabbítják az aukciót, vagy a
kiválasztott szolgáltatói körrel ártárgyalásba kezdenek.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken alkalmazható aukciók főbb jellemzői, a
megvalósításuk lehetséges módjai ([EC10], [EC12], [EC22], [EC24] alapján):
- az aukció a kiírás célja szerint „beszerzési” aukció, hiszen a kiírója logisztikai
szolgáltatást (szállítást, raktározást) kíván igénybe venni. A résztvevők a kiíró
számára egyre kedvezőbb ajánlatokat adva licitálják túl egymást;
- a fuvarbörzéken döntő többséggel az ún. fordított angol (egy ajánlatkérő több
ajánlatadó, egyre csökkenő árajánlatok – például csökkenő fuvardíj) típusú aukciók
kiírása életképes;
- a szállítási/raktározási feladatokat lehet egyenként (kimazsolázó aukció), illetve
csomagban (összevont aukció) aukcióztatni;
- súlyozott-paraméteres aukció, mivel előre definiált, súlyozott licit-paraméterek
alapján történik a kiértékelés (lásd MDA, 4. fejezet);
- felsorakoztatott aukció: a licitálók láthatják a súlyozott teljesítési érték (lásd MDA,
4. fejezet) szerinti sorrendjüket;
- az aukció lebonyolítható úgy, hogy az ajánlatadók látják a többiek ajánlatát, és úgy
is, hogy nem (licitálás vakon);
- több aukciós kör kiírásával ún. lépcsőzetes aukció valósítható meg;
- amennyiben több szolgáltató közösen teljesíti az aukció tárgyát képező
szállítási/raktározási feladatot (az aukció kiírója már eredetileg is így kérte, vagy
pedig az aukció során állt elő ez a helyzet), konzorciumos aukcióról beszélhetünk.
3.5.

TOVÁBBI LEHETSÉGES KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

3.5.1. Automatikus ajánlatküldés
Az elektronikus fuvar- és raktárbörze rendszere a regisztrációs adatok megadása során
lehetőséget nyújt a kívánt szállítási/raktározási kapacitásra/feladatra vonatkozó,
fontosabb szempontok szerinti értékek rögzítésére is (lásd 3.2.1. és 3.3.1 fejezetek). Az
adott ajánlattípus jellegétől függően ez lehet időpont, földrajzi hely, vagy valamilyen
fizikai jellemző. Az itt rögzített értékek képezik az adott felhasználó által leginkább
preferált ajánlat jellemzőit, amelyet keres, vagy éppen keresni szokott, az alábbi
lehetőségek szerint:
- a szállítási/raktározási kapacitást felajánlók a nekik leginkább megfelelő
szállítási/raktározási feladatok paramétereit adják meg;
- a szállítási/raktározási feladatot felajánlók esetén akkor használható e funkció, ha:
- mindig hasonló paraméterű feladatokat hirdetnek (ez esetben mérlegelendő a
tender, illetve aukciós kiírás használatának lehetősége, lásd 3.4. fejezet);
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- keresés nélkül kívánnak ajánlatot kapni.
Az itt beállított paraméterek, szűrési feltételek alapján a felhasználók bizonyos
időközönként (e-mail-ben naponta, vagy pedig a megfelelő ajánlat feltöltését követően)
számukra várhatóan megfelelő ajánlatokat kapnak (például egy fuvarozó értesítést kap
új, neki megfelelő szállítási feladatról). Ez tehát egy nem bonyolult, ám a rendszert
igénybe vevők számára vonzó kényelmi funkció, amellyel külön keresés nélkül is
kaphatnak ajánlatokat. Ez különösen akkor előnyös, ha például a megbízó számára
sürgős a szállítási/raktározási feladat végrehajtása, így egy megfelelő kapacitásajánlat
rendszerbe kerülését követően e-mail vagy sms útján azonnal értesülhet erről.
3.5.2. Szolgáltatók és megbízók értékelése
Jelenleg az elektronikus fuvar- és raktárbörzék fejlődésének egyik nagy gátja a
szolgáltatók és a megbízók egymás iránt tanúsított kölcsönös bizalmatlansága. Az ilyen
börzék hatására az ismertség alapú kapcsolatok háttérbe szorulnak, a sok „új”
szolgáltatónak és megbízónak nincs elegendő információja a többiek
megbízhatóságával kapcsolatosan. Ennek kiküszöbölése céljából a börzéknek
biztosítaniuk kell a felhasználóik részére egy kiindulási alapot a leendő üzletfelek
megismerésében. Ezt a szolgáltatását két szinten (egyéni, rendszerszintű) lehet
biztosítani.
Egyéni szinten a rendszer felhasználói megadhatják azon más felhasználók adatait,
akikkel kapcsolatosan rossz tapasztalataik vannak. Ezt személyes „jegyzetek”,
megjelölések, minősítések készítésével tehetik meg, amelyeket csak a jegyzet készítője
lát. Ezek egyrészt a korábbi rossz tapasztalatok visszacsatolásai az új üzleti
folyamatokba, másrészt az üzemeltető felé szóló jelzések. Ezeket a minősítéseket csak
az azokat készítő felhasználó és az üzemeltető láthatja.
Rendszerszinten a feketelistára a rendszer üzemeltetői veszik fel a valamilyen okból
kiszűrendő felhasználókat, főként az egyéni szinten született minősítések figyelembe
vételével, mindenki által látható fekete listák létrehozásával.
3.5.3. Egyéb kiegészítő lehetőségek
Az elektronikus fuvar- és raktárbörze működését és annak eredményességét jól tükrözik
a különféle statisztikák, amelyek például az ügyfelek börzével kapcsolatos aktivitását,
az e-kereskedelmi módok részesedését, a börze fejlődésének dinamikáját vagy éppen a
nemzetközi használat mértékét adják meg. Meg lehet határozni például az aukciókon
elérhető megtakarítások mértékét, valamint az aukciókon és a katalógusban
meghirdetett rakományok értékének/volumenének viszonyát is (milyen az „azonnal”
teljesítendő szállítási feladatok és a versenyeztetés során elnyert szállítási feladatok
viszonya).
Az elektronikus fuvar- és raktárbörze lehetőséget, kiindulási pontot, mintákat,
sablonokat kell, hogy biztosítson a különféle adminisztrációs műveletek támogatásához,
így például megbízások vagy szerződések létrehozásához.
Azon ajánlatokat, amelyek valamilyen okból kifolyólag
archiválni kell. Ez azért szükséges, hogy az ajánlatok között
tévedésbe az ajánlat aktualitását illetően. Az eredeti helyükről
az archiválás elvégzése után. A későbbi visszakereshetőség
szükséges az archív adatok megőrzése.
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érvényüket vesztették,
kereső ügyfél ne essen
ezeket el kell távolítani
és a statisztikák miatt

4. AZ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉKRE
KIFEJLESZTETT, ÖSSZETETT MULTIKRITÉRIUMOS
DÖNTÉSTÁMOGATÓ ALGORITMUS (MDA)
4.1.

A
MULTIKRITÉRIUMOS
DÖNTÉSI
MÓDSZERTAN
ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE, CÉLSZERŰSÉGE

A szállítási és raktározási szolgáltatások/feladatok kereslet/kínálat összehangolási
folyamata az információtechnológia színvonalának növekedésével új mérföldkőhöz
érkezett. A 3. fejezetben bemutatott elektronikus fuvar- és raktárbörze segítségével
online lehet ezen szabad szállítási/raktározási feladatok/kapacitások között keresést
végrehajtani, és az igényeknek leginkább megfelelő ajánlatot kiválasztani. A
legegyszerűbb kiválasztási mód a szűrési szempontok alapján történő keresés, viszont a
meghirdetett szállítási, illetve raktározási szolgáltatás nyújtásának lehetőségét a
szolgáltatók között meg is lehet versenyeztetni, tender vagy aukció kiírásával. A
tender/aukció kiírója előre definiál bizonyos szempontokat, amelyek alapján a
tender/aukció befejeztével értékeli a meghirdetett szállítási/raktározási feladatra
ajánlatot adó szolgáltatókat, és közülük választja ki a számára optimális megoldást.
Ekkor számos, a kiválasztás eredményét befolyásoló kérdés merül fel, mint például:
- milyen szempontokat célszerű figyelembe venni a kiválasztáskor?
- az egyes előre definiált szempontokat mekkora súllyal kell figyelembe venni?
- a nem számszerűsíthető szempontokkal mit lehet kezdeni?
- milyen modell/algoritmus alkalmas a döntési probléma megoldására?
- mennyire lesz megbízható a modell által adott eredmény?
Ezekre a kérdésekre ad egy lehetséges választ az elektronikus fuvar- és raktárbörzékhez
általam kifejlesztett multikritériumos döntéstámogató algoritmus (MDA), mely
alkalmas a fenti döntési probléma megoldására. Az MDA modellnek az egzakt módon
meghatározható paramétereken felül kezelnie kell a kiértékelés eredményét nagyban
befolyásoló döntéshozói szubjektivitás hatásait is (érzékenységvizsgálat, 4.3. fejezet).
4.2.

AZ MDA ALAPMODELLJE

4.2.1. Az MDA logikája, bemenő adatai
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzén megjelenő ajánlatok áttekintésekor, illetve tender
vagy aukció kiírásakor pontosan definiálni kell azokat az adatokat, amelyeket az
ajánlatadás során a lehetséges szolgáltatóknak meg kell adniuk. Ezek képezik a
tulajdonképpeni értékelési szempontokat (kritériumokat), amelyek szerint minősíthetőek
a különböző szolgáltatók (ajánlatok, alternatívák, változatok). Az értékelési
szempontokat már ekkor célszerű csoportosítani, hierarchikusan fő- és alszempontok
szerint, az AHP (Analytic Hierarchy Process) módszertanban (SAATY munkái:
[MD17]...[MD26]) megfogalmazottak alapján. Ezen kívül más hazai és nemzetközi
tanulmányok is foglalkoznak döntési módszertanokkal ([MD2], [MD15], [MD16],
[MD27], [MD29], [MD31]). Értékes útmutatást ad TÁNCZOS [MD28] és DULEBA [MD3]
a döntési módszertan felhasználási lehetőségeiről. Az ismert egyszerűbb eljárások (pl.
KI-PA, Kesserling stb.) fő hátrányaként említhető, hogy a súlyszámok és a nem
számszerűsíthető szempontok értékeinek meghatározására kevéssé egzakt megoldásokat
javasolnak, a modell megbízhatósága esetükben kevésbé biztosított. A kutatásom célja
ezért a minél egzaktabb algoritmus kidolgozása. Alapvető, hogy meg kell határozni
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hány főszempont, és azokon belül hány alszempont alapján történik a kiértékelés. Az
így definiált szempontok mindegyikénél meg kell adni, hogy miként kell azokat
értelmezni, vagyis a nagyobb (például minőségi színvonal) vagy a kisebb (például
beruházási költség) érték közül melyik jelent kedvezőbb ajánlatot. A kiértékelendő
(például tender/aukció folyamán beérkezett) ajánlatok száma szintén az algoritmus egy
input oldali paramétere. Ezeket az ajánlatokat kell összevetni a rögzített fő- és
alszempontok szerint. Az AHP-n alapuló MDA hierarchikus modelljét az 5. ábra
mutatja be. A módszer alapja tehát az, hogy a hierarchikusan felépített
szempontrendszer szerint minden egyes beérkezett ajánlat/alternatíva/változat
kiértékelésre kerül. A szintenként definiált szempontokhoz (fő és alszempontok)
súlyszámokat kell rendelni, amelyek az ajánlatok egyes szempontok szerinti (például az
ár esetén Ft-ban kifejezett) értékével együtt fogják meghatározni a kiértékelés
eredményét.

5. ábra: Az MDA hierarchikus szerkezete: a szempontrendszer és az értékelendő alternatívák

4.2.2. A szempontok súlyszámainak meghatározása
Az algoritmus alkalmazásának következő fázisában meg kell határozni a súlyszámokat
a főszempontokra, valamint főszempontonként az azokon belüli alszempontokra. A
súlyszámok meghatározására az AHP eljárásban alkalmazott sajátérték módszert lehet
célszerűen alkalmazni (SAATY munkái: [MD17]...[MD26]). Az egyes szempontokat
(főszempontokat, illetve a főszempontokon belüli alszempontokat külön-külön)
páronként össze kell hasonlítani, és az összehasonlítás eredményeit mátrixba kell írni. A
mátrix sorainak és oszlopainak száma megegyezik az aktuálisan összevetendő
szempontok számával (n számú). A mátrixban szereplő értékek azt mutatják, hogy az
egyes szempontok mennyivel fontosabbak a másikaknál, vagyis a szempontok
súlyszámainak arányát adják meg. Ezt a mátrixot páros összehasonlítás mátrixnak
nevezzük, és az 1. táblázatban jól látható a felépítése. Az AHP eljárás a következő
értékeket javasolja a mátrixba írni a páros összehasonlítások elvégzése során (RAPCSÁK
[MD15]):
- 1: egyformán fontos/előnyös;
- 3: mérsékelten fontosabb/előnyösebb;
- 5: sokkal fontosabb/előnyösebb;
- 7: nagyon sokkal fontosabb/előnyösebb;
- 9: rendkívüli mértékben fontosabb/előnyösebb.
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A köztes értékeket (1…9) lehet az összevetés finomítására felhasználni, a 0…1 közötti
értékek pedig az összevetés során kisebb fontosságot jelölnek. A mátrix főátlójában
csupa egyes lesz, mivel egy szempont önmagához képesti fontosságát adja.
1. táblázat: Az MDA által használt páros összehasonlítás mátrix (szempontok: A1… An)
A

A1

A2

…

…

Aj

…

An
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w1/w1 w1/w2

…
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…
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…
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…
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…
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…
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…

wn/wn

An

wn/w1 wn/w2

A mátrix főátlója alatti értékek a főátló feletti értékek reciprokjaként adódnak, vagyis:
a =

(1.)

a =

(2.)

i, j = 1 … n, ahol n az A mátrix sorainak száma (lehetőleg n ≤ 9);

a : az A mátrix egy eleme, az i. szempont j. szemponthoz képesti fontossága;

w , w : az i. és j. szempontok súlyszámai.

Ez a páros összehasonlítás mátrix tehát egy reciprok mátrix. A mátrix akkor konzisztens
(a páros összehasonlítások teljesen következetesek, ez a célszerű és javasolt), ha az
egyik kiválasztott szempontot az összes többivel összevetve (például a mátrix első
sorának kitöltésével) a kapott értékek alapján automatikusan generálhatóak a többi
szempont összehasonlító értékei is. Konzisztens mátrix elemeire igaz, hogy:
a. =a ∙a.

(3.)

i, j, k = 1 … n, ahol n az A mátrix sorainak száma;
a , a . , a . : az A mátrix elemei.

Amennyiben ettől eltérünk, azzal következetlenséget viszünk az összehasonlításokba,
amelynek felső mértékét a későbbiekben majd korlátozni kell.
Ezek után meg kell határozni a páros összehasonlítás mátrix legnagyobb sajátértékét.
Bizonyítható, hogy a legnagyobb sajátértékhez tartozó sajátvektor adja a súlyszámokat:
(A ∙ w) = ∑78 1a ∙ w 2 = ∑78 3

∙ w 4 = ∑78 5w 6 = n ∙ w

A: páros összehasonlítás mátrix;

w: az A mátrix n sajátértékhez tartozó sajátvektora;

n: az A mátrix sorainak száma, a legnagyobb sajátérték.
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(4.)

Ugyanis legyen v sajátvektor, ekkor a mátrix sajátértékének (λ) definíciója szerint:
A∙v =λ∙v

λ: az A mátrix sajátértéke;

(5.)

v: az A mátrix sajátvektora.

Azonnal látható, hogy a v=[w1, w2, …, wi, …, wn] választás egy sajátvektort ad, mert:
w
n∙w
An ∙ wB E
AwB E
@ … D
@…D
A ∙ v = @n ∙ w D = n ∙ @w D
(6.)
@
D
@ D
@ … D
@…D
?n ∙ w7 C
?w7 C
n: az A mátrix sajátértéke (n = λ);

w , wB , … , w , … , w7 : az 1 … i … n szempontok súlyszámai, az A mátrix sajátvektorának (v) elemei.

A mátrix karakterisztikus polinomjának meghatározására a FAGYEJEV módszert ([MD4],
[MD5]) alkalmaztam. A karakterisztikus polinom, a mátrix sorainak számával (n)
megegyező fokú. Ennek az n-ed fokú polinomnak kell a gyökeit, pontosabban a
legnagyobb értékű gyökét (maximális sajátérték: [MD30]) kiszámolni. Adott tehát egy n
sorból és n oszlopból álló mátrix, erre a mátrixra igaz az (5.) összefüggés. E mátrix
karakterisztikus polinomjának együtthatóit a Fagyejev módszer segítségével meg lehet
határozni. A módszer alkalmazása során folyamatosan kalkulálni kell az A1, A2, …, Ak,
…, An mátrixokat és a q1, q2, …, qk, …, qn együtthatókat:
A =A

→

q =

AB = A ∙ (A − q ∙ E)

SpA
1

→

qB =

…
A. = A ∙ (A.L − q .L ∙ E)

SpAB
2

→

SpA.
q. =
k

→

q7 =

…
A7 = A ∙ (A7L − q 7L ∙ E)
E: egység mátrix;

(7.)

SpA7
n

SpA. : az A. mátrix főátlójában lévő számok összege (k = 1 … n).

A fent számított értékek segítségével az A mátrix karakterisztikus polinomja, P(λ) az
alábbi alakban adódik:
P(λ) = λ7 − q ∙ λ7L − q B ∙ λ7LB − ⋯ − q 7L ∙ λ − q 7

(8.)

A karakterisztikus polinom megoldásaként adódnak a sajátértékek. Az AHP
módszertanban azonban csak a legnagyobb sajátértékre van szükség. A számítások
további elvégzéséhez két tételt használtam fel (SAATY [MD25]):
- 1. tétel: pozitív mátrixok esetében a legnagyobb sajátérték felső korlátja a
maximum sor összeg;
- 2. tétel: konzisztens mátrixok esetén a legnagyobb sajátérték megegyezik a sorok
számával (ez a legnagyobb sajátérték minimuma). Inkonzisztencia hatására a
legnagyobb sajátérték növekszik.
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Az 1. tételt felhasználva a szelő módszer [MD1] alkalmazásával határozom meg a
legnagyobb sajátértéket, kiinduló sajátértékként a maximum sor összeget véve. Az
alábbi képlet segítségével tehát folyamatosan számolunk újabb közelítési pontokat:
λ.O = λ. −

P(QR )∙(QR LQRST )
P(QR )LP(QRST )

(9.)

λUL , λU , λUO : az A mátrix sajátértékének közelítési pontjai;

P(λ.L ), P(λ. ), P(λ.O ): az A mátrix karakterisztikus polinomjai.

A fenti számítást addig ismételjük, amíg:
P(λ.O ) ≅ 0

(10.)

Ehhez a függvényértékhez tartozó sajátérték lesz a maximális sajátérték, azonban
mindig ellenőrizni kell az 1. és a 2. tételek teljesülését.
Konzisztens mátrix esetén minden sajátérték nulla lesz, kivéve egyet, amely a mátrix
sorainak számával lesz egyenlő. Az inkonzisztencia hatására a mátrixnak az eredetileg n
nagyságú sajátértéke megnövekszik. Az inkonzisztencia növekedésével az eredetileg
nulla sajátértékek közül a többi is növekedik. Létezik egy elvi határ, ameddig az
inkonzisztencia mértéke elfogadható, és a felett már nem. Az inkonzisztencia
mérőszáma is a maximális sajátérték növekedésén alapul (RAPCSÁK [MD15]):
CI =

Q[\] L7

CI: következetlenségi index;

7L

< 0,1

(11.)

λ` a : az A mátrix legnagyobb sajátértéke;

n: az A mátrix sorainak száma.

A következő lépésben meghatározzuk a legnagyobb sajátértékhez tartozó sajátvektort,
vagyis a páros összehasonlítás mátrix főátlójából ki kell vonni a legnagyobb
sajátértéket, és az így kapott homogén lineáris egyenletrendszert meg kell oldani,
vagyis:
(A − λ`
w: az A mátrix λ`

a

∙ E) ∙ w = 0

(12.)

a

(13.)

A ` = A − λ`

a

− hoz tartozó sajátvektora.

∙E

A fenti homogén lineáris egyenletrendszer megoldásához a Gauss eliminációt ([MD6],
[MD7], [MD8]) használtam fel, amellyel gyakorlatilag mindig egyértelmű eredményhez
lehet jutni. Adott tehát az alábbi homogén lineáris egyenletrendszer mátrixos alakban:
a
a B … a
… a 7
w
0
AaB aBB … aB … aB7 E Aw E A E
B
0
@…
… … … … … D @ … D @0 D
D @ D @ D
A` ∙ w = 0 → @ a
(14.)
aB … a
… a 7 D ∙ @ w D = @0 D
@
… … … … … D @ … D @0 D
@…
?a7 a7B … a7 … a`7 C ?w7 C ?0C
A Gauss elimináció lényege, hogy a mátrix főátlója alatti elemeket elemi
átalakításokkal (a mátrix egy sorának konstans szorosát hozzáadjuk egy másik sorhoz,
vagy kivonjuk egy másik sorból) kinullázzuk.
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A fenti mátrix második sorának esetében például a második sor új értékei:
aB
abB = aB −
∙a
a
aB
abBB = aBB −
∙a B
a
…

(15.)

aB
abB = aB −
∙a
a
…
abB7 = aB7 −

aB
∙a
a

7

A fenti képletek alkalmazásával a mátrix második sorának első eleme nulla lesz.
Ugyanígy kell eljárni a többi (3., 4., …, n.) sor esetében is, mindaddig, amíg a mátrix
első sorát kivéve az első oszlop csupa nulla elemből áll. A következő lépésben
ugyanilyen módon kell a többi főátló alatti elemet kinullázni. Az elimináció
eredményeképpen kapott mátrix főátlója alatt, illetve homogén egyenletrendszer esetén
a mátrix utolsó sorában minden együttható nulla lesz:
a
a B … a
… a 7 w
0
A 0 a
E AwB E A0E
…
a
…
a
BB
B
B7
@
D @…D @ D
…
…
…
…
…
…
@
D ∙ @ D = @0D
(16.)
w D @0D
…
a
0
0
…
a
@
7D @
@…
… … … … … D @ … D @0D
? 0
0 … 0 … 0 C ?w7 C ?0C
A sajátvektor utolsó elemének tetszőleges felvételével (például wn=1) a sajátvektor
többi értéke meghatározható. A kapott sajátvektor értékeit egyre normálva (a sajátvektor
elemeinek összege egy legyen) megkapjuk a vizsgált szempontcsoport súlyszámait:
w b = ∑c

w b : az i. szempont normált súlyszáma, i = 1 … n.

dT5

6

(17.)

A normálás azért szükséges, hogy könnyen meg lehessen állapítani az egyes
szempontok relatív fontosságát. A legnagyobb lehetséges súlyszám az egy, így ehhez
viszonyítva lehet értékelni a kapott súlyszám szerint a szempontokat, akár százalékos
fontossággal is. A normálásból adódik az is, hogy a főszempontok, illetve
főszempontonként az egyes alszempontok súlyszámainak összege mindig egy lesz.
Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy a megoldandó egyenletrendszer mátrixának
determinánsa nem lesz nulla, így csak a triviális (minden változó nulla) megoldás
adódik. Ebben az esetben közelítő megoldást lehet alkalmazni. Az ellentmondás azon
alapszik, hogy a Gauss elimináció elvégzése során a mátrix utolsó sorában nem lesz
minden változó együtthatója nulla, hanem az utolsó sor utolsó oszlopában lévő
együttható nullától különböző lesz. Ebben az esetben az ehhez az együtthatóhoz tartozó
változó értékét egyre vesszük fel, megengedve azt az ellentmondást, hogy egy nem
nulla együtthatót eggyel megszorozva nullát kapunk. Az egyenletrendszer így végül is
inhomogén lineáris egyenletrendszerként (az eredeti homogén egyenletrendszernél
eggyel kevesebb, n-1 egyenlettel) megoldható, az utolsó, ellentmondást tartalmazó
egyenlet figyelmen kívül hagyásával. A súlyszámokat pedig úgy lehet megkapni, hogy
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az inhomogén egyenletrendszer megoldásaihoz hozzávesszük az n., egynek vett
megoldást, és ezeket normáljuk.
4.2.3. A döntési modell célfüggvénye, kiértékelése
Döntési modellen a kiértékelés alapját képező szempontokat (főszempontok, illetve az
azokon belüli alszempontok), azok súlyszámait, valamint a kiértékelendő alternatívák
egyes szempontok szerinti értékeit értjük.
Az egyes kiértékelendő ajánlatok (szállítási/raktározási kapacitás/feladat), vagyis a
lehetséges alternatívák értéke származhat természetes, közvetlenül mérhető értékként
(például raktárkapacitás, szállítási költség), de lehet közvetlenül nem számszerűsíthető
érték is (például rendelkezésre állás, minőségi színvonal). Az alternatívák közvetlenül
nem számszerűsíthető szempontok szerinti értékeit az előző alfejezetben ismertetett
sajátérték módszerrel lehet meghatározni, nulla és egy közötti relatív értékek adásával.
Vagyis az egyes ajánlatok egymáshoz képesti páros összehasonlítása által (adott
szempontból egymáshoz képest mennyire kedvezőek az egyes ajánlatok) közvetett
módon számszerűsíthetőek e szempontokból az ajánlatok.
Az egyes szempontokhoz tartozó értékek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
miként kell értelmezni az adott szempontot. Amennyiben a nagyobb érték a kedvezőbb,
szempontonként ki kell választani a legnagyobb értéket az egyes alternatívák közül, és
az összes többi alternatívát ehhez kell viszonyítani, és így kell az adott szempont relatív
súlyával megszorozni. Hasonlóképpen kell eljárni azon szempontok esetén, ahol a
kisebb érték a kedvezőbb.
A döntési modell alapján az egyes alternatívák nulla és egy közötti értéket (súlyozott
teljesítési érték) kapnak. Az lesz az optimális alternatíva, amelynek a súlyozott
teljesítési értéke a legnagyobb. Ez alapján például a k. ajánlat teljesítési értéke a
szempontok súlyszámainak és a k. ajánlat egyes szempontok szerinti jóságát kifejező
számoknak (az adott szempontból az adott ajánlat a legjobb ajánlat hány százalékát
teljesíti) a segítségével számítható (Ék=0…1):
É. = ∑k8 fw ∙ ∑ 8 gw ∙ R. ij

R. = l[\] , ha T `
R. =

lR

l[ c
lR

a

(a nagyobb érték) a legkedvezőbb

, ha T ` 7 (a kisebb érték) a legkedvezőbb

É. : a k. alternatíva súlyozott teljesítési értéke;
f: a főszempontok összes száma (i = 1 … f);

a : az i. főszemponton belüli alszempontok összes száma (j = 1 … a , i = 1 … f);

w : az i. főszempont súlyszáma;

w : az i. főszempont j. alszempontjának súlyszáma;

R. : a k. alternatíva relatív értéke az i. főszempont j. alszempontjából;
T . : a k. alternatíva értéke az i. főszempont j. alszempontjából;

T ` a : a legnagyobb alternatíva érték az i. főszempont j. alszempontjából;
T ` 7 : a legkisebb alternatíva érték az i. főszempont j. alszempontjából.
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(18.)
(19.)

(20.)

A fenti képlet alapján, az i. főszemponton belüli alszempontok figyelembe vételével
kapott súlyozott relatív értékeket összegezve kapjuk az egyes alternatívák relatív
értékeit a főszempontok szerint. Ennek maximális értéke egy, amennyiben az adott
alternatíva valamennyi alszempontból a legjobb. A továbbiakban a főszempontok
súlyszámaival kell megszorozni a fenti, főszempontok szerinti értékeket, ezeket
összegezni kell és így kapjuk az egyes alternatívák végső teljesítési értékét. Ennek
lehetséges maximális értéke egy, amennyiben az adott alternatíva valamennyi szempont
esetében a legjobb. Vagyis a legkedvezőbb alternatíva kapja az adott szempont
súlyszámának teljes értékét, a többi ennél arányosan kevesebbet. Az optimális
alternatíva az lesz, amely esetén a kapott teljesítési érték a legnagyobb, vagyis a
célfüggvény:
É. ⇒ MAX!

(21.)

A teljesítési értékre a legritkább esetben kapja meg akármelyik alternatíva is az egyes
értéket. Létrehozható azonban egy fiktív ideális alternatíva, amelynek a különböző
szempontok szerinti értékeit mindig az adott szempont szerinti legkedvezőbb alternatíva
értékével tesszük egyenlővé. Az egyes alternatívákat pedig a teljesítési érték alapján
csökkenő sorrendbe rendezve azt látjuk, hogy ezek az alternatívák a fiktív ideális
alternatíva teljesítési értékének (ami eggyel egyenlő) hány százalékát biztosítják. A
százalékos értelmezés miatt célszerű minden értéket egyre normálni.
A módszerben rejlő bizonytalanságok, a páros összehasonlítás során tapasztalható
szubjektivitás, valamint a lehetséges inkonzisztencia miatt azonban célszerű nem csak a
legjobb teljesítési értékű alternatívát kiválasztani, hanem annál bizonyos mértékben
gyengébb alternatívákat (közel optimális alternatív megoldásokat) is megjelölni, az
alábbi tartományban:
É.̀

a

0,9 ∙ É.̀

a

: a legnagyobb súlyozott teljesítési érték.

≤ É. ≤ É.̀

a

(22.)

A továbbiakban a döntéshozó feladata, hogy a legjobb értéket adó alternatívát válassza
ki, vagy pedig az első néhány alternatívát a következő fejezetben részletezett további
vizsgálatoknak veti alá.
4.3.

ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT AZ MDA DÖNTÉSI MODELLJÉBEN

4.3.1. Súlyszám típusok definiálása
A multikritériumos döntéstámogató algoritmus egyik fontos feladata a kapott
eredmények megbízhatóságának bizonyítása ([MD9], [MD15]). Tulajdonképpen a
súlyszámok értékeire kell adni érvényességi határt, amelyen belül a kapott eredmények
igazak. Más szóval olyan súlyszám határokat kell keresni, amelyek esetén a kiinduló
döntési modell (a kiinduló súlyszámokkal leírt modell) által adott legkedvezőbb
alternatíva (kiinduló optimális alternatíva) teljesítési értéke továbbra is a legnagyobb.
Az MDA modellben a szempontok súlyszámainak összege egy (főszempontok
súlyszámainak összege egy, alszempontok súlyszámainak összege az egyes
főszempontokon belül szintén egy). Az érzékenységvizsgálat során tehát az alábbiak
szerint járhatunk el: mindig egy főszempont, az éppen vizsgált főszempont súlyszámát
változtatjuk (fontosságát csökkentjük, vagy növeljük a többi szemponthoz képest) úgy,
hogy az alábbi korlátozó feltételek továbbra is igazak maradjanak (hasonlít az ismert
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caeteris paribus elvhez, amely esetén egymással kölcsönhatásban álló viszonyok
elemzése során csak egyetlen tényező megváltoztatásával elemezzük a jelenségeket):
- a súlyszámok összege továbbra is egy;
- a súlyszámok alsó korlátja nulla, felső korlátja egy;
- a módosított (vizsgált) súlyszámhoz tartozó szempontot (j. szempont) kivéve az
összes többi szempont egymáshoz viszonyított relatív súlya változatlan marad:
∑cdT5
sR

=
6

w : az i. szempont eredeti súlyszáma (i = 1. . . n);

w

(`)

([)

∑cdTf
sR

([)

j

(23.)

: az i. szempont módosított súlyszáma;

k = a vizsgálat alá vont (fő)szempont, i ≠ k.

Egy súlyszám értékének változtatásával meg lehet határozni annak alsó és felső
korlátait, amelyek mellett a kiinduló optimális alternatíva még továbbra is a
legkedvezőbb. Összesen négy alapesetet definiáltam, amint azt a 6. és 7. ábrák is
mutatják (ezek jelölése: E-1, E-2, E-3, E-4). A következő négy bekezdés a négyféle
szemponttípus fő tulajdonságait mutatja be:
- E-1: a vizsgált súlyszám (wk) 0≤wk≤1 tartományban bármilyen értéket felvehet
anélkül, hogy a döntési modell kiinduló eredménye megváltozna. Az ilyen típusú
súlyszámokhoz tartozó szempont tehát a döntés végeredményét önmagában nem
képes megváltoztatni.
- E-2: a vizsgált súlyszám (wk) 0<wk≤1 között bármilyen értéket felvehet anélkül,
hogy a döntési modell kiinduló eredménye megváltozna. Az ilyen típusú
súlyszámokhoz tartozó szempont a döntés végeredményét képes megváltoztatni, ha
súlyszámát wkmin értékénél kisebbre vesszük. Az ilyen szempontok az adott döntési
modell szempontjából kritikusak, a hozzájuk tartozó wkmin pedig a kritikus
súlyszám. Amennyiben egy döntési modellben a súlyszámot wkmin kritikus
súlyszámhoz közel vesszük fel, érdemes megvizsgálni (a súlyszám módosításával)
a döntési modell további lehetséges végeredményeit.
- E-3: a vizsgált súlyszám (wk) 0≤wk<1 között bármilyen értéket felvehet anélkül,
hogy a döntési modell kiinduló eredménye megváltozna. Az ilyen típusú
súlyszámokhoz tartozó szempont a döntés végeredményét képes megváltoztatni, ha
súlyszámát wkmax értékénél nagyobbra vesszük. Az ilyen szempontok az adott
döntési modell szempontjából kritikusak, a hozzájuk tartozó wkmax pedig a kritikus
súlyszám. Amennyiben egy döntési modellben a súlyszámot wkmax kritikus
súlyszámhoz közel vesszük fel, érdemes megvizsgálni (a súlyszám módosításával)
a döntési modell további lehetséges eredményeit.
- E-4: a vizsgált súlyszám (wk) 0<wk<1 között bármilyen értéket felvehet anélkül,
hogy a döntési modell kiinduló eredménye megváltozna. Az ilyen típusú
súlyszámokhoz tartozó szempont a döntés végeredményét képes megváltoztatni, ha
súlyszámát wkmin értékénél kisebbre, vagy a wkmax értékénél nagyobbra vesszük. Az
ilyen szempontok az adott döntési modell szempontjából kritikusak, a hozzájuk
tartozó wkmin és wkmax a kritikus súlyszámok. Amennyiben egy döntési modellben a
súlyszámot wkmin vagy wkmax kritikus súlyszámokhoz közel vesszük fel, érdemes
megvizsgálni (a vizsgált súlyszám módosításával) a döntési modell további
lehetséges eredményeit.
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E-1
wkmin=0

wk

wkmax=1

wk

wkmax=1

Tw

E-2
0

wkmin>0

Tw

E-3
wkmin=0

wkmax<1

wk

1

Tw

E-4
0

wkmin>0

wkmax<1

wk

1

Tw

wkmin - a k. súlyszám módosíthatóságának alsó határa
wkmax - a k. súlyszám módosíthatóságának felső határa
wk

- a k. súlyszám aktuális értéke

Tw

- a k. súlyszám módosíthatósági tartománya

6. ábra: Az érzékenységvizsgálat alapesetei, a súlyszámok típusai

Amennyiben valamennyi szempont E-1 típusú, akkor az adott döntési modell
végeredményét a súlyszámok semmilyen irányú és mértékű változása sem befolyásolja.
Ez akkor fordul elő, amikor egy alternatíva valamennyi szempont szerint a
legkedvezőbb értékekkel rendelkezik. Amikor legalább egy szempont szerint
kedvezőtlenebb a teljesítési értékben kiinduló helyzetben legjobb alternatíva egy másik
alternatívánál, akkor mindig lehet olyan súlyszámot találni, amivel a döntési modell
végeredménye megváltozik. Általános esetben E-1, E-2, E-3 és E-4 típusú
szempontok/súlyszámok is előfordulhatnak egy döntési modellben. A 7. ábra azt
szemlélteti, hogy a (23.) figyelembe vételével miként módosul a vizsgált szempont
súlyszám-változtatásának hatására a többi szempont összegzett súlya.
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7. ábra: A vizsgált szempont (k.) súlyszám-változtatásának hatása a többi súlyszámra

4.3.2. A teljesítési érték változása
Az érzékenységvizsgálat során választ kell adni arra a kérdésre is, hogy az E-1, E-2, E3, E-4 típusú súlyszámok módosítása milyen hatással van a kiinduló optimális
alternatíva teljesítési értékére. Az érzékenységvizsgálat során csak a főszempontok
súlyszámait módosítjuk, így a teljesítési érték egy egyenes mentén fog változni. A
főszempontok súlyszámainak módosítására a teljesítési érték lineárisan növekszik, vagy
csökken. Az egyes súlyszám típusokra a következő bekezdésekben leírtak igazak, a
teljesítési érték tekintetében (lásd 8. ábra):
- E-1: az ilyen típusú szempontból a kiinduló optimális alternatíva rendelkezik a
legkedvezőbb értékkel. A súlyszám növekedésével a kiinduló optimális alternatíva
teljesítési értéke folyamatosan nő, illetve w=1 pontban éri el a maximális értéket, az
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egyet. A súlyszám csökkenésével a kiinduló optimális alternatíva teljesítési értéke
csökken, és w=0 pontban éri el minimális értékét, de még ekkor is a kiinduló
optimális alternatíva a legkedvezőbb.
E-1

E-2

Ék

Ék

1

1

wk

0

wk

0

1
wkmax=1

wkmin=0

1
wkmin>0

E-3

wkmax=1

E-4

Ék

Ék

1

1

wk

0

wk

0
1

1
wkmin=0

wkmax<1

wkmin>0

wkmax<1

wkmin - a k. súlyszám módosíthatóságának alsó határa
wkmax - a k. súlyszám módosíthatóságának felső határa
wk

- a k. súlyszám aktuális értéke

Ék

- az eredetileg első alternatíva teljesítési értéke (a k. szempontra vonatkozó érzékenységét vizsgálva)

8. ábra: A kiinduló optimális alternatíva teljesítési értékének változása a k. szempont súlyszámának
függvényében

- E-2: az ilyen típusú szempontból a kiinduló optimális alternatíva rendelkezik a
legkedvezőbb értékkel. A súlyszám növekedésével a kiinduló optimális alternatíva
teljesítési értéke folyamatosan nő, illetve w=1 pontban éri el a maximális értéket, az
egyet. A súlyszám csökkenésével a kiinduló optimális alternatíva teljesítési értéke
csökken, és wkmin pontban éri el minimális értékét, ennél kisebb súlyszám értékek
esetén egy másik alternatíva lesz a legkedvezőbb.
- E-3: az ilyen típusú szempontból nem a kiinduló optimális alternatíva rendelkezik a
legkedvezőbb értékkel. A súlyszám növekedésével a kiinduló optimális alternatíva
teljesítési értéke akkor nő, ha annak adott szempont szerinti értéke arányaiban csak
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kevéssel rosszabb, mint az ebből a szempontból optimális alternatíva értéke. Ebben
az esetben a wkmax pontban a kiinduló optimális alternatíva teljesítési értéke már
kisebb lesz, mint az ebből a szempontból optimális alternatívának (azaz a súlyszám
értékének növelésével a kiinduló optimális alternatíva teljesítési értéke kisebb
mértékben növekszik, mint egy másik alternatíva teljesítési értéke). A súlyszám
növekedésével a kiinduló optimális alternatíva teljesítési értéke akkor csökken, ha
annak adott szempont szerinti értéke arányaiban sokkal rosszabb, mint az ebből a
szempontból optimális alternatíva értéke.
- E-4: az ilyen típusú szempontból nem a kiinduló optimális alternatíva rendelkezik a
legkedvezőbb értékkel. Az E-3 típusú súlyszámoknál említett megállapítások
igazak itt is, a 6. ábrán definiált súlyszám határok mellett.
Az érzékenységvizsgálat tehát minden esetben választ ad arra, hogy a szubjektív módon
meghatározott súlyszám értékek módosítására miként változik a végeredmény, vagyis a
kiválasztott optimális alternatíva. Szempontonként meg kell vizsgálni, hogy egyrészt
milyen annak a típusa (E-1, E-2, E-3, E-4), másrészt a választott súlyszáma hol
helyezkedik el a súlyszám-határokhoz képest. Ezek után lehet dönteni a súlyszám
növeléséről vagy csökkentéséről, így módosítva a teljesítési értékeket, illetve így
befolyásolva az optimális alternatívát.
Az érzékenységvizsgálat kimenete kétirányú lehet: vagy meggyőzi a döntéshozót a
döntése helyességéről, vagy bizonytalanná teszi. Az első esetben a kritikus szempontok
elemzése alapján az adódik, hogy a súlyszámok megválasztása során a döntési modellbe
került bizonytalanság nem befolyásolja a végeredményt. A második esetben a kapott
súlyszám-határok miatt már kismértékű módosítás is megváltoztatja a végeredményt,
ekkor a döntési modell átalakításával lehet az alternatív megoldásokat megvizsgálni.
4.3.3. Maximális szenzitivitás vizsgálat
Tekintsük az F(p) valós értékű valós változójú skalár-vektorfüggvényt, ahol: p=[p1, p2,
…, pn] az a paramétervektor, amelynek módosítása során vizsgáljuk az F változását. Az
F a gyakorlatban valamilyen minőségjellemző érték, amely n db paramétertől függ és
ezek megváltozása jelentősen kihat a minőségjellemzőre. Nagyméretű rendszerek
összes paramétereinek együttes változásának maximális hatását vizsgálja p vektor
környezetében PÉTER ([MD10], [MD11], [MD12], [MD13], [MD14]). Kutatásai
alapján, a szenzitivitás vizsgálat során azt határozzuk meg, hogy milyen mértékben
változik meg F(p), ha p paraméter p+dp-re változik. Az alábbi S(p) értéke a százalékos
változás maximális értékét mutatja, ahol: dp=[∆p1, ∆p2, …,∆pn], hossza a p vektor 1%-a
és irányítása grad F(p):
S(p) =

z
u∑cdT3 v x(y)4 ∙{∑cdT1yz 2
vw

x(y)

(24.)

Az összefüggés, tehát tetszőleges p helyen megadja azt, hogy ha p kritikus irányba
változik 1%-kal, akkor maximálisan hány %-kal változik meg az F(p) függvény.
A vázolt érzékenységvizsgálati logika segítségével alternatívánként meg lehet határozni
több súlyszám együttes változásának az adott tervváltozat (alternatíva) teljesítési
értékére gyakorolt hatását. Az MDA modell célfüggvényében az alszempontok
súlyszámát konstansnak véve (az alszempontonkénti relatív értékeket ci-vel jelölve)
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csak a főszempontok hatását vizsgálva a célfüggvény az alábbiak szerint módosul a
(18.) képlet alapján:
É. (w) = ∑k8 fw ∙ ∑ 8 gw ∙ R. ij = ∑k8 5w ∙ c 6

(25.)

w
AwB E
@…D
w = @w D
@ D
@…D
? wk C

Ahol a súlyszámok vektora:

(26.)

A (25.) képletben a ci alternatívától függő érték, hiszen az alszempontok súlyszámain
kívül az adott tervváltozatok közvetlenül mérhető vagy páros összehasonlítás útján
meghatározott, alszempontok szerinti értékeit hordozza magában.
Az első esetben feltételezzük azt, hogy mindegyik súlyszám (i=1…f) azonos mértékben
változik, így egymáshoz képesti fontossága mindegyik súlyszámnak ugyanakkora
marad, csak a súlyszámok összege változik. A maximális szenzitivitás ebben az esetben:
S. (w) =

S. (w) =

z
u∑~dT3 v ÉR ( )4 ∙{∑~dT1 z 2
v}

ÉR ( )

{∑~dT1•z 2∙{∑~dT1 z 2
∑~dT5

∙• 6

=

(27.)

{∑~dT1•z 2∙∑~dT1 z 2
∑~dT5

∙• 6

(28.)

A főszempontok súlyszámainak 1%-os változására bekövetkező, a k. tervváltozat
(alternatíva) teljesítési értékének maximális százalékos változását mutatja a (28.) képlet.
Az MDA modellben azonban úgy érdemes ezt a feladatot megoldani, hogy legfeljebb
csak f-1 számú főszempont súlyszámát módosítjuk, vagyis mindig van legalább egy
olyan szempont-súlyszám, amelyet a többi szempont súlyszámától teszünk függővé (és
így a súlyszámok összegére tett feltétel továbbra is tartható marad: „a súlyszámok
összege egy”). Ebben az esetben v számú főszempont súlyszáma változik, a többi
főszempont (f-v számú főszempont) súlyszámát pedig a változó súlyszámoktól tesszük
függővé. Vagyis a változó súlyszámok (wvs) relatív fontossága egymáshoz képest
változatlan, hiszen mindegyik egyaránt 1%-kal nő, viszont az ezektől függő
súlyszámokhoz képesti relatív fontosságuk nő vagy csökken. Az MDA modell
célfüggvényére ebben az esetben az alábbi formulát határoztam meg (a (30.) képlet a
(23.) és a (29.) alapján írható fel):

É. (w€• ) = ∑k8 w ∙ f∑ 8 gw ∙ R. ij = ∑k8 5w ∙ c 6 = ∑€8 5w ∙ c 6 + ∑k8€O 1w (w€• ) ∙ c 2 (29.)

É. (w€• ) = ∑€8 5w ∙ c 6 + ∑k8€O 3ƒ1 − ∑€8 (w )„ ∙ ∑~

∙•

d‡ˆT…

†

4

(30.)

Jól látható, hogy az érzékenységvizsgálatba vont főszempontok (v számú főszempont)
súlyszámainak változásától tesszük függővé a többi főszempont súlyszámának
változását, úgy hogy ez utóbbiak között mérhető relatív fontosságok változatlanok
maradjanak.
Az 1%-nyi fontossággal változó szempontok súlyszám vektora (wvs) a (31.) képletben,
valamint a wvs súlyszám vektortól függő súlyszámok vektora (32.) képletben láthatóak.
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w••

w
AwB E
@…D
w€• = @ w D
@ D
@…D
?w€ C
w€O
Aw€OB E
@ … D
= f(w€• ) = @ w D
@
D
@ … D
? wk C

(31.)

(32.)

A maximális szenzitivitás ebben az esetben az alábbi formában adódik:
S. (w) =
S. (w) =

z
u∑‡dT3 v ÉR ( ‡‰ )4 ∙{∑‡dT1 z 2
v}

Š∑‡dT‹•

∑‡dT5

ÉR ( ‡‰ )

z
} ∙•
~
L∑ d‡ˆTŒ ~
•‘ ∙{∑‡dT1
∑ d‡ˆTŽ} •

∙• 6O∑~d‡ˆT‹g L∑‡dT(

)i∙ ~
∑

} ∙•

(33.)
z2

d‡ˆTŽ} •

‘

(34.)

A fenti összefüggések segítségével tehát több szempont együttes változásának hatását
vizsgálhatjuk. Tervváltozatonként (például logisztikai szolgáltatók ajánlatai) érdemes
kiszámolni a maximális szenzitivitás értékét, és így végeredményként a teljesítési érték
százalékos változásán kívül a tervváltozatok (alternatívák) egymáshoz képesti
érzékenysége is megmutatkozik, vagyis az, hogy melyik tervváltozat teljesítési értéke
változik a legnagyobb mértékben a főszempontok súlyszámainak változására (példaként
lásd a 4.3.4. fejezetet és a 2. táblázatot).
4.3.4. Összefüggések az érzékenységvizsgálati módszerek között
Az összefüggések bemutatását a 2. táblázatban és a 9. ábra diagramjainak formájában
látható, 15 szempontot és 5 tervváltozatot magában foglaló példa segíti. A 2.
táblázatban a jobb oldali blokkban pirossal vannak jelölve azok a cellák, amelyekhez
tartozó tervváltozat teljesítési értéke a legnagyobb mértékben változik az adott súlyszám
módosítására. A táblázat középső blokkjában az adott szempontból legjobb ci értékű
cellák zölddel vannak jelölve.
A 9. ábra a döntési probléma 2. táblázatban vázolt kiinduló adatok melletti, a „3”
tervváltozatra (alternatívára) végrehajtott érzékenységvizsgálatának eredményét
mutatja. Az ábra jól érzékelteti, hogy a 15 szempont súlyszámának változása miként hat
az eredetileg első helyezett „3” alternatíva teljesítési értékére, súlyszám típusok szerinti
bontásban (pirossal a monoton csökkenő, zölddel a monoton növekvő súlyozott
teljesítési értékek vannak jelölve). Az E-1 és E-2 típusú szempontokból az eredetileg
első alternatíva a legkedvezőbb, ezek monoton növekvő függvények. Az E-3 és E-4
típusú szempontokból nem a teljesítési érték tekintetében eredetileg legjobb alternatíva
rendelkezik a legkedvezőbb értékekkel, így ezek változására a teljesítési érték monoton
növekvő (kevésbé rosszabb a „3” változat ci értéke, mint a legjobb alternatíváé), vagy
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monoton csökkenő (sokkal rosszabb a „3” változat ci értéke, mint a legjobb
alternatíváé), is lehet.

Szempontok és a „3”
alternatívára vonatkozó
típusaik

Alternatívák alszempontok szerint
súlyozott és összegzett értékei (ci)

Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
0,622
1
0,408
1
0,445
0,143
0,687
0,593
0,707
1
0,766
0,499
0,507
0,234
0,756

Súlyszám
0,06
0,04
0,15
0,03
0,09
0,085
0,03
0,09
0,11
0,098
0,04
0,023
0,099
0,015
0,04

Típus
E-3
E-3
E-2
E-3
E-4
E-3
E-3
E-1
E-2
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3

2
1
0,046
0,917
0,557
0,468
0,112
1
0,980
0,890
0,702
0,781
0,487
1
0,075
1

3
0,978
0,027
1
0,543
0,591
0,119
0,995
1
1
0,663
0,792
0,467
0,800
0,153
0,765

4
0,739
0,028
0,413
0,570
1
0,111
0,489
0,385
0,888
0,714
1
0,476
0,300
0,203
0,747

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Alternatívák S(w) értékei

5
0,687
0,026
0,468
0,491
0,478
1
0,773
0,475
0,918
0,658
0,747
1
0,350
1
0,657

A "3" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

A "3" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

2. táblázat: Példa az érzékenységvizsgálati eljárások alkalmazására, összefüggéseire

1
0,268%
2,817%
5,570%
2,091%
2,511%
7,065%
0,470%
0,057%
2,295%
7,344%
1,183%
0,385%
1,650%
0,925%
1,111%

2
2,300%
3,905%
4,359%
0,751%
3,598%
7,876%
1,115%
3,295%
2,605%
0,491%
0,258%
0,794%
3,960%
1,367%
1,502%

3
2,069%
4,013%
6,240%
0,818%
1,979%
7,788%
1,072%
3,497%
4,370%
1,112%
0,300%
0,865%
0,911%
1,207%
0,146%

0

0,2

0,4

0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7

6,240%

0,79

0,74

0,69

0,64
0,3

0,4

0,5

Súlyszám (E-3)
2,069%

4,013%

0,818%

7,788%

1,072%

0,300%

0,865%

0,911%

1,207%

0,146%

1,112%

A "3" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

A "3" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

0,84

0,2

0,6

0,8

1

Súlyszám (E-2)

3,497%

0,1

5
0,742%
3,991%
4,218%
0,624%
2,209%
5,805%
0,790%
2,260%
6,086%
0,754%
0,889%
1,471%
4,748%
0,952%
0,278%

1

Súlyszám (E-1)

0

4
2,123%
3,956%
4,496%
0,083%
7,942%
7,429%
0,366%
3,021%
7,434%
3,129%
3,346%
0,333%
5,045%
0,965%
1,446%

4,370%

0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,7
0,69
0,68
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Súlyszám (E-4)
1,979%

9. ábra: Példa az érzékenységvizsgálati eljárások együttes értelmezésére
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0,3

0,35

0,4

A (34.) képletben definiált, maximális szenzitivitás vizsgálat eredményei a 9. ábrával
szoros összhangban vannak, hiszen értékei a súlyozott teljesítési érték egyes
szempontok súlyszámainak módosítására bekövetkező változásának mértékével
arányosak (a diagramok alatt látható a kapott maximális szenzitivitás érték is). A
tesztelések eredményei alapján az alábbi, nem általános érvényű következtetések
vonhatóak le (lásd 2. táblázat és 9. ábra):
- a magasabb relatív súlyszámú szempontok esetén az S(w) értéke is magas (a
súlyszámok módosítása egyre erősebben hat ki a végeredményre);
- S(w) értéke általában nagy azon szempontok esetén, amelyekből az adott
alternatíva kimagaslóan gyenge ci értékkel bír, így például az E-3 típusú (és az E-4
típusúak is) szempontok esetén a monoton csökkenő módon változó teljesítési
értékekhez magasabb S(w) járul, mint a monoton növekvőkhöz;
- S(w) értéke általában nagy azon szempontok esetén (E-1, E-2), amelyekből az adott
alternatíva a legjobb ci értékkel bír.
4.4.

CSOPORTOS DÖNTÉSHOZATAL

Az érzékenységvizsgálat során az alapvető feladat a kritikus szempontok kiválasztása,
és azok súlyszámainak jól megfontolt elvek alapján történő pontosítása. A pontosítás
egy további lehetséges módszere a csoportos döntéshozatal ([MD15], [MD26]), amely
alapvetően két formában valósulhat meg:
- a döntési modellt egyszerre több szakértő egymással kooperálva készíti el.
Együttműködésük során közösen határozzák meg a szempontok súlyszámait, a
közvetlenül nem számszerűsíthető szempontok értékeit, majd ezekből súlyozott
teljesítési értéket számolnak és közösen elvégzik az érzékenységvizsgálatot is. A
döntési probléma végeredménye ez esetben egyértelműen meghatározható;
- a döntési modellt külön-külön készíti el több szakértő, egészen az
érzékenységvizsgálatig bezárólag, így az egyes szempontok súlyszámai és értékei is
különbözőek lehetnek, a döntési modell végeredménye szakértőnként változhat.
Az első esetben a kooperációnak köszönhetően a döntési probléma végeredménye a
szakértők véleményeit vélhetően megfelelő arányban tükrözi. A második esetben a
végső döntéshozónak lehetősége van a különböző szakértői vélemények súlyozására:
i = 1 … sz: a szakértők száma;

•’
•’
É•’
. = ∑ 8 1w ∙ É. 2

(35.)

É•’
. : a k. alternatíva teljesítési értéke több szakértő összesített véleménye alapján;
É. : a k. alternatíva teljesítési értéke az i. szakértő szerint;

w •’ : az i. szakértő súlyszáma.

Így a döntési modell végeredményeként azon alternatíva lesz a legkedvezőbb, amelyre:
É•’
. ⇒ MAX!

(36.)

Mindenképpen javasolt az első típusú csoportos döntéshozatalt alkalmazni, ugyanis a
második esetben az egyes szakértők súlyszámait a döntéshozó vélhetően szubjektív
alapokon hozza meg.
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4.5.

AZ ALGORITMUS MEGVALÓSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA

4.5.1. Az MDA működési folyamata, megvalósítása
A fenti pontokban leírt eljárást MS Visual Basic nyelven MS Excel környezetben
készítettem el. A program segítségével a teljes folyamat az alapadatok megadásától a
súlyszámok generálásán és a súlyozott teljesítési értékek számításán át az optimális
ajánlat(ok) kiválasztásáig és a végeredmény érzékenységvizsgálatáig végigkövethető és
dokumentálható. A megvalósított algoritmus alapvetően az elektronikus fuvar- és
raktárbörzék tenderein/aukcióin és az elektronikus katalógusból (lásd 3.2. és 3.3.
fejezetek) történő szűréseken való alkalmazásra készült, de gyakorlatilag bármely egyéb
döntési folyamat támogatható vele. A kutatásom során megalkotott algoritmus
nagyvonalú működési folyamata a 10. ábrán látható.

10. ábra: Az MDA nagyvonalú működési folyamata

Az algoritmus fizikai megvalósítását szemléltető kezelőfelületeket a 3. melléklet
mutatja be. A döntési probléma kiértékelése alapvetően három nagy részre bontható: a
súlyszámok és a közvetlenül nem mérhető alternatívák értékeinek meghatározására, a
tulajdonképpeni kiértékelés végrehajtására, valamint az érzékenységvizsgálat
elvégzésére. A 3. mellékletben látható kezelőfelület ennek megfelelően külön-külön
füleken, és az ezekhez tartozó Excel munkalapokon biztosítja a kiértékelés
végrehajtásához szükséges adatokat, funkciókat és főképpen a kiértékelés végső
riportját. Az adatok egy részét Excel munkalapokon (pl. a páros összehasonlítás, az
egyes főszempontokon belüli alszempontok száma, az összevetendő alternatívák
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száma), másik részét a kezelőfelületeken lehet megadni (pl. az összevetendő
szempontok száma, a kapott értékek átvitele a kiértékelés lapra, főszempontok száma).
4.5.2. Példák az MDA gyakorlati alkalmazhatóságára
Elsőként vegyünk a program működésére egy konkrét, valós elektronikus fuvar- és
raktárbörzében is megjelenhető példát. Egy ismétlődő, nagy volumenű szállítási feladat
elvégzésére írt ki egy megbízó tendert, az alábbi szempontrendszer alapján:
FB1 összköltség (fuvardíj, Ft), a szállítási feladat teljesítésének összes költségvonzata
(közvetlenül mérhető, a kisebb érték a kedvezőbb, súlyszáma: 0,4082);
FB2 szállítási idő, gyorsaság (napban közvetlenül mérhető, a kisebb érték a
kedvezőbb, súlyszáma: 0,2041);
FB3 szolgáltatás térbeli kiterjedtsége, a szolgáltató földrajzi közelsége (közvetett úton
a többi ajánlattal való összevetés után relatív érték hozzárendelésével
határozható meg, a nagyobb érték a kedvezőbb, súlyszáma: 0,1361);
FB4 szolgáltatási kör kiterjedtsége, egyéb szolgáltatások igénybe vételének
lehetősége (közvetett úton a többi ajánlattal való összevetés után relatív érték
hozzárendelésével határozható meg, a nagyobb érték a kedvezőbb, súlyszáma:
0,102);
FB5 I+K kapcsolatok minősége, például nyomon követés lehetősége (a többi
ajánlattal való összevetés után relatív érték hozzárendelésével határozható meg,
a nagyobb érték a kedvezőbb, súlyszáma: 0,068);
FB6 referenciák (közvetett úton a többi ajánlattal való összevetés után relatív érték
hozzárendelésével határozható meg, a nagyobb érték a kedvezőbb, súlyszáma:
0,0816):
a) általános iparági referencia (az alszempont súlyszáma: 0,75),
b) bizalom, mennyire hisszük el, hogy képes a feladat ellátására (az
alszempont súlyszáma: 0,25).
A szempontok (FB1, …, FB6) súlyszámai a 3. táblázatban látható páros összehasonlítás
mátrix alapján a 4.2. fejezetben leírtak szerint kerültek meghatározásra. A mátrix első
sorában lévő számok (pirossal jelölve) beírása után automatikusan generálódnak a
konzisztenciát feltételező páros összehasonlítások értékei (a főátló feletti kék számok),
valamint a főátló alatti reciprok értékek (zöld számok).
A tenderre összesen öt ajánlat (A_1, …, A_5) érkezett. A továbbiakban tehát hat
főszempont, és az egyik főszemponton belüli kettő alszempont alapján lehet kiértékelni
a beérkezett öt ajánlatot. Az MDA lépéseinek végrehajtása után az 5. és 6. táblázatban
és a 11. ábrán látható formában jönnek létre a kiértékelés eredményeit mutató riportok.
Az alternatívák közvetlenül nem számszerűsíthető szempontok (FB3, …, FB6) szerinti
értékei az alternatívák adott értékelési szempontok szerinti páros összehasonlításából,
illetve az ebből kiindulva számított relatív értékekből származnak. Erre mutat be egy
példát a 4. táblázat, amelyben a 3-as (FB3) szempont, a szolgáltatások térbeli
kiterjedtsége szerint kerültek az egyes alternatívák egymáshoz képest összevetésre,
felhasználva a konzisztencia szabályait is (vagyis itt is csak az első sort kell kitölteni, a
3. táblázatnál írtakhoz hasonlóan).
Az egyes szempontok szerinti optimális alternatíva értékek az 5. táblázatban
narancssárga cellákban szerepelnek. Az így megjelölt cellákból összerakható egy ún.
fiktív optimális alternatíva, amely mindegyik szempont szerint a legkedvezőbb értékkel
bír. Az egyes valós alternatívák teljesítési értéke így úgy értelmezhető, hogy pl. a „1”
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ajánlat a fiktív optimális alternatíva 82,54%-át teljesíti. Jól látható, hogy az első kettő
alternatíva teljesítési értékei (0,8254; 0,7863) között kicsi a különbség, így érdemes
megvizsgálni, hogy milyen súlyszám határok mellett érvényes az 5. táblázat alsó felén
látható sorrend (lásd a 6. táblázatba írt érzékenységvizsgálati eredményeket).
Az E-4 típusú szempontot kivéve az összes tárgyalt szemponttípust fel lehet fedezni
ebben a példában. Jól látható például, hogy ha a fuvardíj súlyszámát 0,2482 alatti
értékre vesszük fel, akkor már nem az „1” alternatíva lesz a legkedvezőbb. Ilyen módon
tudjuk értékelni a súlyszámok megválasztásának helyességét, valamint ez alapján lehet
a kiértékelő algoritmust újrafuttatni. Például az „1” alternatíva esetén a szolgáltatási kör
kiterjedtsége fele akkora, mint a „2”, „4” és „5” alternatívák esetén, így ekkor érdemes
megfontolni azt, hogy a megadott súlyszámánál többet ér e számunkra ez a szempont,
mint például a fuvardíj (a szolgáltatási kör súlyszámát 0,162-nél nagyobbra véve a
táblázatban vázolt végeredmény - az optimális alternatíva kiléte - megváltozik).
3. táblázat: Az MDA által használt, az értékelési szempontok páros összehasonlítására alkalmas
mátrix (szempontok: FB1, …, FB6)
FB1

FB2

FB3

FB4

FB5

FB6

FB1

1

2

3

4

6

5

FB2

0,5

1

1,5

2

3

2,5

FB3

0,33

0,67

1

1,33

2

1,67

FB4

0,25

0,5

0,75

1

1,5

1,25

FB5

0,17

0,33

0,5

0,67

1

0,83

FB6

0,2

0,4

0,6

0,8

1,2

1

4. táblázat: Az alternatívák közvetlenül nem számszerűsíthető értékeinek meghatározására szolgáló
páros összehasonlítás mátrix (ajánlatok: A_1, …, A_5; a 3-as szempontból értékelve az ajánlatokat)
FB3

A_1

A_2

A_3

A_4

A_5

A_1

1

1

2

7

4

A_2

1

1

2

7

4

A_3

0,5

0,5

1

3,5

2

A_4

0,14

0,14

0,29

1

0,57

A_5

0,25

0,25

0,5

1,75

1

A 6. táblázatban és a 11. ábrán a kétféle érzékenységvizsgálat eredményei láthatóak. A
fuvardíj súlyszámának változására reagál a legerőteljesebben az „1” alternatíva
súlyozott teljesítési értéke, mivel e szempont súlyszáma a legnagyobb, és ebből a
szempontból az „1” alternatíva a legkedvezőbb (ezt tükrözi a zöld színű pontvonal
meredeksége és a diagram jobb oldalára írt maximális szenzitivitás érték is). Továbbá,
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az „1” alternatíva legkevésbé a referenciák súlyszámára érzékeny, hiszen egyrészt ez a
második legkisebb súlyszámú szempont, és ebből a szempontból az „1” alternatíva
összességében holtversenyben az első. Ebből a két példából is látszik, hogy nem lehet
általános érvényű következtetéseket levonni, hiszen minden döntési modell a benne
szereplő értékelési szempontok és alternatívák miatt más és más lehet.
5. táblázat: Az MDA fuvarbörzéken történő felhasználása során kapott kiértékelő táblázat
Főszempont

Alszempont

Alternatívák

Ssz.

Név

Súlyszám

Ssz.

Név

Súlyszám

Értelmezés

1

2

3

4

5

Ideális

1

Fuvardíj (millió Ft)

0,4082

1

Fuvardíj (millió Ft)

1

Kisebb

421

525

590

586

448

421

2

Szállítási idő (nap)

0,2041

1

Szállítási idő (nap)

1

Kisebb

3

3

4

2

3

2

3

Térbeli közelség

0,1361

1

Térbeli közelség

1

Nagyobb

0,3457

0,3457

0,1728

0,0494

0,0864

0,3457

4

Szolgáltatási kör

0,1020

1

Szolgáltatási kör

1

Nagyobb

0,125

0,25

0,125

0,25

0,25

0,25

5

I+K kapcsolatok

0,0680

1

I+K kapcsolatok

1

Nagyobb

0,1509

0,2264

0,4528

0,0566

0,1132

0,4528

6

Referenciák

0,0816

1

Iparági referencia

0,75

Nagyobb

0,2759

0,1379

0,1379

0,2759

0,1724

0,2759

2

Bizalom

0,25

Nagyobb

0,1429

0,2857

0,2857

0,1429

0,1429

0,2857

1

Fuvardíj (millió Ft)

0,4082

1

0,8015

0,7127

0,7186

0,9393

1

2

Szállítási idő (nap)

0,2041

0,6667

0,6667

0,5

1

0,6667

1

3

Térbeli közelség

0,1361

1

1

0,5

0,1429

0,25

1

4

Szolgáltatási kör

0,1020

0,5

1

0,5

1

1

1

5

I+K kapcsolatok

0,0680

0,3333

0,5

1

0,125

0,25

1

6

Referenciák

0,0816

0,875

0,625

0,625

0,875

0,5938

0,875

Alternatíva sorszáma
Súlyozott telj. érték

Alternatívák végső sorrendje

Alternatíva sorszáma
Súlyozott telj. érték

1

2

3

4

5

0,8254

0,7863

0,6310

0,6988

0,7210

1

2

5

4

3

0,8254

0,7863

0,7210

0,6988

0,6310

6. táblázat: Az MDA által adott érzékenységvizsgálati eredmények
Az "1" alternatíva első helyen történő rangsorolását biztosító súlyszámok
Súlyszám határok

Főszempont megnevezése és súlyszámának
jellege

Alsó határ

Felső határ

Az "1" alternatíva teljesítési értékváltozásának jellege

S1(w)

E-2

0,2482

1,00

monoton növekvő

14,589%

Szállítási idő (nap)

E-3

0,00

0,4141

monoton csökkenő

4,931%

Térbeli közelség

E-1

0,00

1,00

monoton növekvő

3,331%

Szolgáltatási kör

E-3

0,00

0,1620

monoton csökkenő

4,480%

I+K kapcsolatok

E-3

0,00

0,2380

monoton csökkenő

4,351%

Referenciák

E-1

0,00

1,00

monoton növekvő

0,534%

Az "1" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

Fuvardíj (millió Ft)

1

0,95

0,9
14,589%
4,931%

0,85

3,331%
4,480%

0,8

4,351%
0,534%
0,75

0,7
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Súlyszám (E-2, E-3, E-4)

11. ábra: Az érzékenységvizsgálat eredményei (a 6. táblázat alapján) az MDA modellben
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A fentiekben szállítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tender MDA segítségével
történő kiértékelésére mutattam be példát. A raktározási szolgáltatásokra kiírt tenderek
esetén a folyamat ezzel teljes mértékben megegyezik, csupán a teljesítendő feladatok
jellege miatt van a kiértékelési szempontokban különbség. A raktározási szolgáltatások
esetén így az alábbi szempontokat javaslom alkalmazni:
RB1 összköltség (a tárolás díja, Ft), a tárolási feladat teljesítésének összes
költségvonzata, a kiírás alapján például a betárolás, tárolás, komissiózás, ER
képzés, csomagolás stb. díjai a 3.3.2. fejezetben ismertetett szolgáltatásoknak
megfelelően (közvetlenül mérhető, a kisebb érték a kedvezőbb);
RB2 a szolgáltató ajánlatának illeszkedése az elvárt időbeli ütemezéshez (például az
eltérés napban közvetlenül mérhető, ekkor a kisebb érték a kedvezőbb; vagy
bonyolultabb esetekben közvetett úton a többi ajánlattal való összevetés után
relatív érték hozzárendelésével határozható meg, ekkor a nagyobb érték a
kedvezőbb);
RB3 szolgáltatás térbeli kiterjedtsége, a szolgáltató raktárának földrajzi közelsége
(közvetlen/például távolság alapon/ vagy bonyolultabb esetekben közvetett úton,
az RB2 szempont esetén írtakhoz hasonlóan);
RB4 szolgáltatási kör kiterjedtsége, egyéb szolgáltatások igénybe vételének
lehetősége (közvetlen/például a szolgáltatások száma alapján/ vagy bonyolultabb
esetekben közvetett úton, az RB2 szempont esetén írtakhoz hasonlóan);
RB5 I+K kapcsolatok minősége, például az árunyilvántartás nyomon
követhetőségének lehetősége (közvetlen/például egyszerű igen-nem opció/ vagy
bonyolultabb esetekben közvetett úton, az RB2 szempont esetén írtakhoz
hasonlóan);
RB6 referenciák (közvetlen/például darabszám/ vagy bonyolultabb esetekben
közvetett úton, az RB2 szempont esetén írtakhoz hasonlóan):
a) általános iparági referencia,
b) bizalom, mennyire hisszük el, hogy képes a feladat ellátására, volt e már az
adott szolgáltatóval korábbi kapcsolat (felhasználhatóak a 3.5.2. fejezetben
említett minősítések).
A súlyszámok meghatározása minden esetben a tendert kiíró feladata a fent javasolt
szempontrendszer alapján, az MDA erre szolgáló moduljának felhasználásával.
Az MDA algoritmusa valós, vállalati környezetben az Adversum Kft. által bonyolított
tenderek, így első sorban raktári állványok és targoncák beszerzése során a beszállítók
kiválasztásánál nyújtott segítséget. Az ilyen jellegű tendereken általában 5…10
szolgáltató kb. 5…8 szempont alapján lett kiértékelve:
- ár;
- szállítási határidő;
- szerelési idő;
- garancia;
- fizetési előleg;
- fizetési határidő;
- karbantartás költsége stb.
A kiértékelés sokszor több tervváltozat vonatkozásában készült el, az
érzékenységvizsgálat eredményeit is figyelembe véve. A különböző tervváltozatok
kidolgozása során kapott eredmények összevetése is fontos, a végső döntést befolyásoló
tényezőnek számított. Az MDA segítségével ilyen módon kettő jelentős volumenű (több
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tízmillió forintos nagyságrend, néhány tervváltozat esetén a százmilliót is meghaladta)
logisztikai eszközbeszerzés döntési folyamatának támogatása valósult meg (példának
lásd a 4. mellékletet). Tesztjelleggel, az 5. táblázatban látható példához hasonló valós,
szállítmányozó kiválasztása céljából kiírt tender ellenőrzése is megtörtént az MDA
segítségével.
Ezen a ponton említeném meg, hogy az MDA gyakorlati felhasználása során sokszor
komoly akadályokba ütköztünk, már rögtön az első lépésben, a szempontrendszer
felállítása során. Ennek oka, hogy sok esetben még maga a megbízó sem tudja pontosan
megmondani, hogy milyen jellemzők fontosak számára. E miatt az említett logisztikai
eszközbeszerzések során egy jól definiált, a 4.2. mellékletben látható szempontrendszer
alapján történt valamennyi tenderfolyamat kiértékelése. Az elektronikus fuvar- és
raktárbörzéken e tapasztalatnak megfelelően a jelen fejezetben bemutatott
szempontrendszert célszerű alkalmazni.
A szempontok definiálása mellett a kiértékelést nagyban befolyásolja az egyes
alternatívák egyes szempontok szerinti értékeinek meghatározása is. A tapasztalatom
szerint minden egyes ajánlatadót meg kell vezetni az általuk adandó ajánlatok formája
tekintetében (lásd 3.4. fejezet). Az ajánlatadó bizonyos szempontok szerint az
ajánlatadás során adhatja meg a kiértékelés alapját jelentő értékeket (például
szolgáltatások díja, szállítási idő, referenciák száma stb.). Vannak azonban olyan
szempontok (például szolgáltatások köre, I+K kapcsolatok, bizalom stb.), amelyek
esetén a kiértékelő számokat az egyes alternatívák (a beérkezett szöveges ajánlatok
alapján) egymással történő összevetése útján lehet meghatározni, a jelen fejezetben
leírtaknak megfelelően.
Az általam kifejlesztett MDA algoritmus a már említett területeken felül, az oktatási és
gyakorlati felhasználások alapján kiválóan alkalmazható például:
- beszállítók megválasztására;
- különböző terméktípusok összehasonlítására;
- különböző tervváltozatok összehasonlítására;
- kiszervezéssel kapcsolatos döntések támogatására (hasonlóan a fuvar- és
raktárbörzéken történő szolgáltató kiválasztáshoz).
Az MDA módszere annak ellenére tehát, hogy az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken
felmerülő döntési problémák megoldására lett kifejlesztve, univerzálisan alkalmazható
mind az elméleti oktatásban (tervváltozatok összehasonlításához), mind pedig a szakmai
gyakorlatban.
Az elkészített program összességében lehetőséget ad nagyszámú alternatíva, több
szempont alapján történő kiértékelésére, és a legjobb megoldást nyújtó alternatívára
javaslatot ad. Felhasználható szűrőként is, nagyszámú ajánlat esetén a legjobbak
kiválogatására. A módszer így széles körben alkalmazható a legkülönfélébb döntési
problémák javaslattevő eszközeként.

49

5. OPTIMUMKERESÉSI ELJÁRÁSOK AZ ELEKTRONIKUS
FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉKEN
5.1.

A FUVARBÖRZE SZÁLLÍTÁSSZERVEZÉSÉNEK MATEMATIKAI
MODELLJE, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK, CÉLFÜGGVÉNY

A jelenlegi elektronikus fuvarbörzék a szállítási feladatok néhány szempont alapján
történő kiválasztásán túl nem nyújtanak optimálási lehetőségeket. Jelen fejezetben ebből
kiindulva ismertetem a peremfeltételeket, valamint a szállítási feladatok és a szabad
szállítási kapacitások összerendelésének célfüggvényét. Erre alapozva bemutatom az
optimálás irányait, az egyes felhasználók szemszögéből nézve. A szállítási kapacitást
felajánlók, vagyis a szállítási szolgáltatók esetén részletezem az egyszerű, a kapcsolódó
és a gyűjtő/elosztó járatok optimálásának lehetséges és javasolt módszerét.
Az elektronikus fuvarbörzéken a szállítási feladatok szállítási kapacitásokhoz történő
hozzárendelési folyamatát befolyásoló tényezők az alábbi főbb csoportokba sorolhatók:
- térbeli elhelyezkedés: a szállító járművek telephelyei, a szállítási feladatok feladási
és rendeltetési állomásai;
- a szállítási feladat időbelisége, a szállítási kapacitás időbeni foglaltsága;
- a szállító járművek jellemzői (például teherbírás, rakfelület méretei, raktérfogat,
szállítható egységrakományok fajtája és darabszáma, a szállítható áruk köre stb.);
- a szállítandó áruk fizikai paraméterei (például tömeg, befoglaló méretek, térfogat,
egységrakomány képző eszköz fajtája és darabszáma, együttszállíthatóság más
áruval stb.);
- a szállítási feladat elvégzésének ellenértéke, fuvardíj (FD);
- egyéb szempontok (például a járat jellege, vezetési idő, speciális megbízói igények
stb.).
A járatok jellegét tekintve az egyszerű (csak egy szállítási feladat elvégzése) és a
kapcsolódó (egy szállítási feladat befejezését egy másik megkezdése követi) járatok
szervezésénél elegendő a fenti szempontokat számításba venni. Gyűjtő/elosztó szállítás
(egy szállítási feladat teljesítése közben további szállítási feladatot lehet elkezdeni,
illetve már elkezdett szállítási feladatot lehet befejezni) esetén figyelembe kell venni az
újabb szállítási feladat illeszkedését a már járatba vont többi feladathoz. Amennyiben
egy fuvarozó a szállítási feladat teljesítése közben más fuvarozó szállítási kapacitását
igénybe veszi (eszközpark átcsoportosítás), számolnia kell annak adottságaival is.
A szállítási feladatokat jelöljük Ii-vel, ahol i jelenti a szállítási feladat sorszámát
(i=1…m, m a szállítási feladatok összes száma). A szállítási feladatok teljesítésére
szolgáló járműveket jelöljük Jj-vel (j=1…n, n a járművek összes száma).
A 12. ábráról az elektronikus fuvarbörzén, a szállítási szolgáltatók szempontjából (mint
legmeghatározóbb irány) alkalmazható optimálási elvek olvashatóak le. A
legegyszerűbb elv szerinti megoldásra a folytonos vonalú nyíllal jelölt szállítási feladat
mutat be egy példát, amelyen a J2-vel jelölt jármű az I3-as szállítási feladatot teljesíti (a
jármű a telephelyéről először eljut az árufeladási pontba, majd teljesíti a feladatot a
telephelyre történő visszatérés nélkül). A kapcsolódó szállítási feladatok teljesítésére
példa a szaggatott vonalú nyíllal jelölt járat, amely esetén a J1-gyel jelölt jármű elsőként
az I1, majd ennek befejezése után az I2 jelű szállítási feladatokat teljesíti. A
gyűjtő/elosztó szállítást a pontvonalas nyíllal szemléltetett járat mutatja be, amelynek
során a J3-mal jelölt jármű először az I5, aztán az I4 jelű szállítási feladatok rakományát
felveszi, majd az I5 és ezt követően az I4 rendeltetési helyén lerakodik.
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12. ábra: Az elektronikus fuvarbörzéken alkalmazható optimálási elvek, a szállítási szolgáltatók
szempontjából

Adott pontból kiinduló járművel (Jj) vizsgálva felírható adott szállítási feladat (Ii)
teljesítésének költsége, amely a feladási pontba történő eljutás, a tényleges
árutovábbítás, valamint a jármű telephelyére történő esetleges visszatérés költségeinek
(a megfelelő ki-k) összege:
K =k

”• –—á•

+ k á˜–—™€ášší—á• + k € ••’

—é˜é•

(37.)

Az általános célfüggvény (haszon) az alábbi formában írható fel (a szállítási feladat
teljesítéséért kapott fuvardíj /FDi/ és a felmerült költségek /Ki/ különbsége):
H á = 5FD − K 6 ⇒ MAX

A célfüggvény járatok jellege szerinti értelmezését a következő fejezet tartalmazza.
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(38.)

Fontos megemlíteni, hogy a rendszer dinamizmusa miatt a célfüggvény összetevői
percről-percre változhatnak, hiszen bármikor bekerülhet a börzébe egy új szállítási
feladat, vagy éppen foglalást tehetnek egy meghirdetett szállítási kapacitásra. A (38.)
egyenletben definiált optimumkeresési feladatot e miatt minden esetben valósidejű
adatokkal kell elvégezni, amelyet akár azonnali kapacitás/feladat foglalás követ, hiszen
máskülönben használhatatlanná válhat a kapott eredmény.
5.2.

A SZÁLLÍTÁSI FELADATOK ÉS KAPACITÁSOK EGYMÁSHOZ
RENDELÉSE

5.2.1. Optimálás a szállítási szolgáltatók szempontjából
Az optimumkeresés a szállítási szolgáltatók esetén az alábbi vezérfonal mentén hajtható
végre:
1) a keresési tér szűkítése (például dátum és távolság alapján teljesíthető feladatok);
2) az árutovábbítási költség és a fuvardíj meghatározása;
3) a jármű telephelye és a szűrések után megmaradt szállítási feladatok feladási
pontjai közötti eljutás költségének számítása;
4) a kiindulási pontba történő visszatérés költségének kalkulálása;
5) a haszon kalkulálása, járatok jellege szerint más-más logika alapján;
6) a legnagyobb hasznot nyújtó szállítási feladat kiválasztása (célszerű akár a
multikritériumos döntéstámogató algoritmus segítségével, lásd 4. fejezet).
A kutatásaim szerint a haszon számítása egyszerű járatok esetén az általános
célfüggvény, vagyis a (37.) és (38.) képletek alapján történhet. A kapcsolódó szállítási
feladatok (i=1…ℓ számú feladat) esetén a költségkalkuláció bonyolultabb (az (i+1).
szállítási feladat az (i). befejezése után kezdődhet meg):
K ℓ = ∑ℓ8 fk

”• –—á•

. y••

Hℓ

j + ∑ℓ8 1k á˜–—™€ášší—á• 2 + k €ℓ ••’

= ∑ℓ8 5FD 6 − K ℓ ⇒ MAX!

—é˜é•

K ℓ : a kapcsolódó járat teljesítéséhez számítható összes költség pénznem$;
k

”• –—á•

(39.)
(40.)

: az i. szállítási feladat feladási pontjába történő eljutás költsége pénznem$;

k á˜–—™€ášší—á• : az i. szállítási feladat tényleges árutovábbításának költsége pénznem$;

k €ℓ ••’
Hℓ

—é˜é•

. y••

: az i. szállítási feladat teljesítését követő járulékos költség pénznem$;

: a kapcsolódó járatok szervezésének célfüggvénye, haszon pénznem$;

FD : az i. szállítási feladat teljesítésének ellenértéke, fuvardíj pénznem$.

A gyűjtő/elosztó járatok esetén az előbbi képlethez hasonlóan történik a számítás, annyi
megkötéssel, hogy az (i+1). szállítási feladat az (i). befejezése előtt is megkezdődhet,
valamint az (i+1). szállítási feladat az (i). befejezése előtt is teljesíthető. A gyűjtő
elosztó járatok esetén az eljutási költség e miatt több szállítási feladat esetében is nulla
lehet. Az árutovábbítási költség számításánál így figyelembe kell venni a gyűjtő/elosztó
járatokon belül az egyes szállítási feladatok teljesítésének útvonalait, és azok átfedéseit.
A haszon szempontjából várhatóan a gyűjtő/elosztó szállítás a legkedvezőbb, viszont
nagy a számításigénye. A kapcsolódó járatok ezekhez képest kisebb hasznot ígérnek, de
„egyszerűbb” az optimumkeresési algoritmus megvalósítása. Az egyszerű szállítási
feladatok könnyen szervezhetőek, de a haszon tekintetében alulteljesítenek.
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5.2.2. A megbízók szempontjai
A megbízók szemszögéből a szállítási feladat maradéktalan teljesítése a mérvadó,
amelyhez szállítási kapacitás általában egyszerű, katalógusban történő keresés
végrehajtásával, illetve tender/aukció lebonyolításával (lásd 3. fejezet) és az MDA
felhasználásával (lásd 4. fejezet) rendelhető.
A megbízók akár olyan járműveket is igénybe vehetnek, amelyekhez már más szállítási
feladatokat is hozzárendeltek, viszont még rendelkezésre áll a szükséges járműkapacitás
(és további feltételek sem zárják ezt ki). Az elektronikus fuvarbörze így algoritmusok
nélkül is képes járatok szervezésére, viszont ezek vélhetően nem biztosítanak optimális
hasznot a szállítási kapacitás tulajdonosának, felajánlójának részére.
5.2.3. Rendszerszintű szempontok
A rendszerszintű optimum úgy képzelhető el, mintha az elektronikus fuvarbörzén
megjelenő szállítási kapacitások egy virtuális vállalat tulajdonában lennének, amelynek
célja a lehető legnagyobb haszon mellett a lehető legtöbb igény maradéktalan
kielégítése lenne. A jelenlegi elektronikus fuvarbörzék esetén ez a megállapítás nem
állja meg a helyét, hiszen az egyedi fuvarozóknak nem érdeke rendszerszintű optimum
elérése. Az elektronikus fuvarbörzék továbbfejlődésével viszont elképzelhető a börzén
belüli virtuális szövetségek létrejötte (például a későbbiekben bemutatandó eszközpark
átcsoportosítás és az összetett alkalmazások által, lásd 6. fejezet), amely esetén már
értelmezhető akár egyfajta alrendszer-szintű optimum. A rendszerszintű optimum
keresése jellegében hasonló feladat, mint amit a jelenlegi vállalati szállítás- és
járattervező rendszerek is megvalósítanak.
5.2.4. Célkonfliktusok
A szállítási szolgáltatók és a megbízók között a konfliktus fő okozója, hogy a fuvarozók
egyedileg optimalizált járatainak paraméterei nem minden esetben lesznek megfelelőek
a megbízók számára. Ennek egyik oka lehet például, hogy a járatok tervezése során a
nagy számításigény miatt néhány korlátozó feltétel kimaradt, vagy pedig ezeket a
szállítási szolgáltató a saját szállítási folyamatainak optimálása miatt nem vette
figyelembe.
A szállítási szolgáltatók és a rendszerszintű optimumot nyújtó megoldás között a fő
ellentétet az okozza, hogy mialatt a rendszerszintű haszon optimális, addig az egyéni
haszon nem minden esetben lesz az. Ezért a közeljövőben nehezen elképzelhető ilyen
együttműködés, hiszen a fuvarbörzét az egyedi fuvarozói/megbízói érdekek vezérlik. A
megoldás irányának egyik fő hangsúlya minden bizonnyal a rendszerszintű haszon
egyének közötti megosztásán lesz.
5.3.

A KAPCSOLÓDÓ JÁRATOK OPTIMÁLÁSA

5.3.1. Egyszerű, közelítő módszerek
A szállítási feladatok egymás után kapcsolását számos egyszerű, ám optimális
megoldást nem biztosító (heurisztikus) algoritmussal meg lehet oldani, így például az
alábbiakban röviden bemutatott, a szakmai körökben ismert logikákon alapuló
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egyszerűbb optimalizálási eljárásokat illesztettem az előző bekezdésekben definiált
szélsőérték keresési feladathoz:
- az eljutási úthossz minimalizálása a szállítási feladatok térbeli elhelyezkedését
figyelembe véve. A jármű telephelyéhez, majd az aktuálisan elvégzett szállítási
feladat célállomásához legközelebb lévő (a legközelebbi feladóhely) szállítási
feladatot kell kiválasztani, amennyiben az a korlátozó feltételeknek (például idő,
úthossz, kapacitás) megfelel. A módszer így gyakorlatilag az egyes szállítási
feladatokhoz rendelhető eljutási úthossz minimalizálására törekszik a (41.) egyenlet
alapján (célfüggvény: KTM), a szállítási feladat teljesítéséhez kapcsolódó
távolságokat illetve fuvardíjakat viszont nem veszi figyelembe. Ez a megoldási
logika gyakorlatilag az ismert DACEY módszer elvén alapszik [AC8]:
K lŸ = ∑ℓ8 fk

”• –—á•

j ⇒ MIN!

(41.)

- a megszerezhető haszon maximalizálása a legnagyobb hasznot ígérő szállítási
feladatok járatba rendelésével. A fuvardíj, az eljutási és a tényleges árutovábbítási
(esetleg visszatérési) költség segítségével számított haszon szerint mindig a
legnagyobb hasznot nyújtó szállítási feladatot kell kiválasztani a (42.) egyenlet
alapján, amennyiben az a korlátozó feltételeknek (például idő, úthossz, kapacitás)
megfelel (célfüggvény: HHM). A módszer tehát figyelembe veszi az adott szállítási
feladattal elérhető tényleges hasznot, így a távolságminimalizálás elvénél jobb
eredményt ígér:
H ¡Ÿ = ∑ℓ8 5FD − K 6 ⇒ MAX!

(42.)

Egyik fenti módszer sem biztosítja az optimális megoldást, ennek ellenére még ilyen
jellegű viszonylag egyszerűbb, közelítő algoritmusok sem szerepelnek egyetlen
elektronikus fuvar- és raktárbörze szolgáltatási palettáján sem. A továbbiakban egy
ezeknél sokkal komplexebb, általam fejlesztett megoldási módszert mutatok be.
5.3.2. Hangyakolónia algoritmus (FB_ACO)
Az előző fejezetben definiált optimumkeresési feladat megoldására a TSP (Travelling
Salesman Problem - utazó ügynök probléma) és VRP (Vehicle Routing Problem járattervezési probléma) alkalmazások során a szakirodalom tanulságai ([AC3], [AC9],
[AC10], [AC11]) szerint sikeresen alkalmazott eljárást, a hangyakolónia algoritmust
használtam fel. Az Ant Colony optimalizáló algoritmus MARCO DORIGO által
kifejlesztett, a hangyák szociális viselkedésének modellezésén alapuló metaheurisztikus
módszer. A hangyák a természetben először véletlenszerűen keresnek élelemforrást,
majd ha élelmet találnak, a bolyba visszatérve feromonnal jelölik meg az utat. Más
hangyák az utakon lévő feromonjel alapján nagyobb valószínűséggel választják ki a
megjelölt utat a véletlen vándorlás helyett. A rövidebb utak hamarabb bejárhatók, így
ezeken több, a hosszabbakon pedig kevesebb feromon lesz. Idővel az utakon lévő
feromon mennyisége csökken (párolog), a lokális optimumnál való leragadást gátolva
meg ([AC3], [AC10], [AC11]).
Az elektronikus fuvarbörzén, a kapcsolódó járatok tervezése során a hangyák
élelemkereséséhez hasonló probléma merül fel: a cél a jármű telephelyéről kiindulva a
lehető legnagyobb járatszintű hasznot jelentő szállítási feladatok teljesítése, a korlátozó
feltételek figyelembe vételével. A probléma tehát kétszintű: egyrészt ki kell választani
a teljesítendő szállítási feladatokat, másrészt pedig meg kell határozni ezek felkeresési
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sorrendjét. Az általam kidolgozott optimumkeresési eljárás a 13. ábrán látható és az azt
követő leírásban olvasható lépések szerint hajtható végre.

13. ábra: Az elektronikus fuvarbörzéken a kapcsolódó járatok tervezéséhez alkalmazható
hangyakolónia algoritmus folyamatábrája (FB_ACO)

1) Kiinduló adatok meghatározása:
- az optimumkeresés kiindulópontja (a jármű telephelye);
- a keresési tér szűkítése (lokális keresés): a jármű telephelyéhez képest teljesíthető
szállítási feladatok távolság alapján történő kiválasztása;
- a szállítási feladatok távolság mátrixának felírása (a jármű telephelyéről, illetve egy
feladat befejezésétől egy új feladat megkezdéséig mekkora utat kell megtenni);
- a szállítási feladatok fő jellemzőinek (szállítási költség, fuvardíj) kigyűjtése;
- feromon mátrix előállítása (a szállítási feladatok egymás, valamint a jármű
telephelye után következésének „erőssége”, a teljes járat szempontjából értelmezett
jósága, kezdetben csupa egyes értékeket tartalmaz, az iterációk során módosul).
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2) Útválasztási valószínűség számítása:
- annak valószínűségének számítására, hogy az r. szállítási feladatot (vagy a jármű
telephelyét) az s. szállítási feladat követi az alábbi összefüggést dolgoztam ki:
p˜,• =

¨
T
§
¦£,‰

¢∝
£,‰ ∙¥

¨
T
§ «
¦£,ª

∝
∑¬
ªdT©¢£,ª ∙¥

(43.)

pr,s : az r. és s. szállítási feladatok viszonylatának kiválasztási valószínűsége;
φr,s : az r. és s. szállítási feladatok viszonylatán lévő feromon mennyisége;

d˜,• : az r. és s. szállítási feladatok között megteendő eljutási úthossz (pl. km);
L: az r. szállítási feladat után választható feladatok száma (t = 1 … s … L);
∝: a keresésből származó információk fontosságát kifejező kitevő (∝= 2);
β: a heurisztikus információ …d˜,• † fontosságát kifejező kitevő …β = 1²3†.

- α és β paraméterek értékeit a szakirodalmi források ([AC3], [AC10], [AC11]) és az
algoritmus próbafuttatásai során alakítottam ki (hasonló feladatok megoldására
javaslom ezen értékek betartását). α és β paraméterek célja a magasabb feromon
értékek nagymértékű előnyben részesítése, valamint a nagyobb távolság értékek
kiválasztási valószínűségének kisebb mértékű csökkentése (ld. a kitevők értékeit);
- a fenti valószínűségekből képezhető a valószínűségi mátrix, amely a szállítási
feladatok egymás, illetve a telephely után következésének valószínűségét mutatja.
3) Megoldási változatok létrehozása:
- véletlen számok generálása, majd ezek segítségével szállítási feladatok kiválasztása
a valószínűségi mátrix alapján, a korlátozó feltétel (például úthossz) teljesüléséig;
- a járat fő paramétereinek (szállítási feladatok és sorrendjük, haszon, úthossz)
meghatározása;
- a fenti lépések végrehajtása a hangyakolónia számának megfelelően (például ötven
hangya egyenlő ötven megoldási verzióval).
4) Az iterációs lépés eredményeinek kiértékelése:
- haszon mátrix (az egyes szállítási feladatok egymás, illetve a telephely után
következése a teljes járat szempontjából mekkora haszonnal jár) kinullázása;
- haszon mátrix feltöltése: az iterációs lépésben elért legnagyobb járatszintű haszon
(40.) képlet alapján történő beírása az egyes viszonylatokba. Ebben a mátrixban
csak azon viszonylatokban lesz érték, amelyeket a hangyák közül legalább egy
érintett, több hangya esetén a lépés során elért legnagyobb haszon kerül beírásra;
. y••
- javulás elérése esetén a globális maximális haszon (H`
a ) értékének frissítése;
- a feromon mátrix frissítése (az 5/36-os szorzó a konzervatív és a felfedező keresés
. y••
közötti egyensúlyt biztosítja; H`
a használata ún. erős elitizmust eredményez):
³

φ˜,• = φ˜,• + ´µ ∙ φ˜,• ∙

R\w•‰

¡ℓ(£,‰)

R\w•‰

¡[\]

(44.)

. y••

Hℓ(˜,•) : az r. és s. szállítási feladatok sorrendjével elért legnagyobb haszon (pl. Ft);
. y••
a :

H`

az iterációs lépések során elért legnagyobb haszon (pl. Ft).

- feromon koptatás (csak az adott iteráció során bejárt viszonylatokon kell feromon
frissítést végrehajtani; a minimális feromon szint 0,5; a maximális feromon szint 2):
φ˜,• = φ˜,• ∙ (1 − ρ)
ρ: feromon párolgási együttható (ρ = 0,1).
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(45.)

5) Újabb iterációs lépés végrehajtása (2., 3., 4. lépések), amíg további lényeges javulás
. y••
(H`
a tekintetében) már nem érhető el (például egy előre meghatározott százalékos
mértékű javulás), illetve bizonyos lépésszám után (például ötven iteráció után).
A fentebb részletesen leírt és a 13. ábrán is látható módszer segítségével rövid időn
belül, a lokális optimumok jó hatásfokú kiszűrésével lehet megtalálni azt a megoldást,
amely egy adott pontból kiinduló szállítási kapacitáshoz közel optimális módon
kapcsolódó szállítási feladatokat rendel. Az FB_ACO algoritmusát MS Visual Basic
nyelven kódoltam és teszteltem, a képleteket és azok paramétereit is e program futtatási
eredményei alapján alakítottam ki.
5.3.3. Az algoritmus (FB_ACO) összevetése egyszerű megoldási módszerekkel
Az összevetéshez a 14. ábra „A” részén látható egy konkrét, méretarányos példa.
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A) Layout
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B) FB_ACO

D8
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S4
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S1
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C) Profit maximálása
S1=.S10: a szállítási feladatok feladási pontjai

S5

S7

D) Eljutási távolság minimálása

D1=.D10: a szállítási feladatok leadási pontjai

VL: a szállítási kapacitás telephelye, kiindulási pontja

14. ábra: Az FB_ACO összevetése egyszerűbb megoldási módszerekkel
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S7

A 14. ábrán látható példa fő paraméterei:
-

szállítási feladatok: 1…10;
szállítási feladatok feladási pontja: S1…S10;
szállítási feladatok rendeltetési pontja: D1…D10;
VL: a szállítójármű telephelye;
korlátozó feltétel: a járat során megtehető maximális úthossz ~ 150 egység.

A szállítási feladatok leadási helyének (vagy a jármű telephelyének) a szállítási
feladatok feladási helyétől mért távolságát a 7. táblázat mutatja. A szállítási feladatok
tényleges teljesítésének költségét (távolság arányos) és a fuvardíjak (FD) nagyságát a 8.
táblázat mutatja. A 9. táblázat az iterációk során létrehozott megoldási verziók
(hangyák) fontosabb jellemzőire mutat be példát (teljesített szállítási feladatok,
mellettük egyenként az általuk generált haszon és úthossz növekmény, valamint az
utolsó kettő oszlopban ezek összege). A haszon mátrix és a feromon mátrix
felépítésükben a 7. táblázathoz hasonlóak. A haszon mátrixba mindig a 9. táblázat
utolsó előtti oszlopában látható legjobb összhaszon értékek kerülnek beírásra a
megfelelő viszonylatokhoz.
A 10. táblázat három különféle algoritmus által adott eredményeket mutat be (B:
FB_ACO, C: profit maximalizálás, D: távolság minimalizálás, lásd 5.3.1. és 5.3.2.
fejezetek). A megoldás jól mutatja, hogy nem az összes szállítási feladat teljesítése,
hanem az egyes szállítási szolgáltatói igényeknek legmegfelelőbb szállítási feladatok
kiválasztása a cél (a 7. és 8. táblázatokban az FB_ACO által adott eredmény kiinduló
paraméterei szürkével vannak kiemelve).
7. táblázat: Az FB_ACO által használt speciális /eljutási/ távolság mátrix (példa), (S1, …, S10:
feladási pontok; D1, …, D10: leadási pontok; VL: a jármű kiindulási helye)
távolság/költség/
(egység)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

6,32

14,87

VL

19,24 18,25 24,41 12,81 20,62 13,04 27,29 18,36

D1

13,00 13,04 24,84 15,52 18,44 12,53 25,50 24,70 10,44 17,09

D2

29,83 32,70

D3

10,20 13,60 22,85 17,26 22,47 18,44 29,41 30,48 17,72 18,03

D4

23,02 19,10 34,99 22,80 15,13

D5

7,28

D6

15,56 13,00 29,73 18,87 14,32

D7

18,36 22,67 15,13 14,87 31,62 26,93 38,60 31,91 24,02 14,42

D8

39,96 38,08 32,14 21,19 36,22 28,44 41,01

D9

31,05 34,01

D10

38,95 35,47 40,31 28,02 30,46 23,85 33,73 13,04 17,80 30,07

8,94

4,47

8,25

39,20 32,53 46,23 25,32 26,08

7,62

20,22 20,02

4,47

6,08

25,00

27,29 20,02 17,49 14,04 24,41 30,53 15,26 21,21

3,16

9,49

7,07

21,10 23,09

3,16

5,66

20,81

19,92 22,80

40,61 33,94 47,63 26,17 27,46

7,28

8. táblázat: A szállítási távolságok és a fuvardíjak nagysága
Szállítási feladatok
Szállítási költség/távolság/
(egység)
Fuvardíj (egység)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13,00 32,70 22,85 22,80 17,49 7,07 38,60 3,16 27,46 30,07
20

40

33

58

44

56

58

78

28

35

40

Hangyák

9. táblázat: A hangyák (változatok) felépítése az FB_ACO-ban
Feladat

Haszon
(egység)

Úthossz
(egység)

Feladat

Haszon
(egység)

Úthossz
(egység)

Feladat

Haszon
(egység)

Úthossz
(egység)

Feladat

Haszon
(egység)

Úthossz
(egység)

Összes
haszon
(egység)

Összes
úthossz
(egység)

1

8

6,48

21,52

6

22,49

35,51

9

1,88

33,12

10

2,65

37,35

33,50

127,50

2

10

-4,93

44,93

2

-28,16

68,16

6

18,40

39,60

-14,69

152,69

3

9

1,22

33,78

4

11,71

32,29

2

-11,80

51,80

-21,71

160,71

4

6

37,89

20,11

4

2,33

41,67

7

19,18

58,82

59,39

120,61

5

1

-12,24

32,24

4

5,67

38,33

5

23,37

32,63

7

14,99

63,01

31,80

166,20

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1

-22,83

42,83

10. táblázat: Az FB_ACO összevetése egyszerűbb algoritmusokkal
Módszerek
A jellemző paraméterek
FB_ACO

Profit maximalizálás Távolság minimalizálás

Szállítási feladatok és sorrendjük 4 → 6 → 5 → 7

6→5→7→4

9→3→1→6→2

Összes úthossz (egység)

145,12

152,6

148,29

Összes haszon (egység)

90,88

83,4

37,71

Összes haszon/összes úthossz

0,63

0,55

0,25

Végeredményben elmondható, hogy az FB_ACO adja a legnagyobb hasznot és a
legrövidebb úthosszt (az ár/érték arány a legjobb). Ezen felül a vizsgált kettő
módszerhez viszonyítva az FB_ACO meglehetősen stabilnak bizonyult (lásd majd
5.3.4. fejezet). Látható az is, hogy a haszonmaximalizáló elv alapján ugyanazok a
feladatok kerültek kiválasztásra, ám ez esetben, az FB_ACO-val ellentétben a szállítási
feladatok sorrendje nem került optimalizálásra.
Az elektronikus fuvarbörzéken az eddigiek alapján mindenképpen célszerű lenne egy, a
járattervezést segítő algoritmus alkalmazása. Az általam javasolt az FB_ACO
algoritmusa, ám már egy egyszerűbb (az értekezésemben leírt) heurisztikus eljárás is
segítséget és kézzelfogható hasznot jelentene a szállítási szolgáltatóknak.
5.3.4. Az algoritmus (FB_ACO) futtatási eredményeinek vizsgálata, értékelése
Az előző fejezetekben bemutattam kettő egyszerűbb és egy bonyolultabb algoritmust,
amelyek mindegyike a szállítási feladatok egymás után kapcsolásával hoz létre
járatokat. Az általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus és a másik kettő algoritmus
összevetésének főbb általánosított eredményei (paraméterek: húszféle kiinduló
adatbázis, kilencven futtatás, körülbelül 26 000 megoldási verzió):
- a vizsgált verziók elegendően nagy száma (az iterációk és a hangyák száma
határozza meg) a feladat jellemzőitől függően széles határok között mozoghat (az
elméletileg szükséges variációk számának 1-2 %-ától néhány 10%-áig is terjedhet);
- az FB_ACO mindig jobb megoldást ad (átlagosan 43%-kal, a szórás 41%), mint
azok a módszerek, (eljutási távolság minimalizálása például Dacey módszer,
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haszon maximalizálása) amelyek csupán egy paraméter alapján, egy lépésben
végzik az optimumkeresést.
A 14. ábrán bemutatott példa adataival további vizsgálatokat végeztem el, tesztjelleggel
az alábbi paraméterek alapján:
- negyven futtatás, futtatásonként ötven iteráció;
- más-más paraméterekkel (hangyák száma: 10, 20, 30, 40, 50) kalkulált megoldási
verziók létrehozásával (ezzel gyakorlatilag a futtatásokat és az iterációkat öt
változatban végeztem el).

100

100

90

90

Haszonfüggvény (pénzegység)

Haszonfüggvény (pénzegység)

A 15. ábrán jól megfigyelhető, hogy a negyven futtatás során (ezeket jelölik a különféle
színű, a (40.) képlet alapján rajzolt haszonfüggvény vonalak) az iterációk szintjén
számított, haszonfüggvények közötti szórásértékek az alkalmazott hangyaszám
függvényében változnak.
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15. ábra: A haszonfüggvények alakulása a hangyakolónia algoritmus (FB_ACO) futtatásai során
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A hangyaszám növekedésével a szórás csökken, ezt jól szemléltetik a haszonfüggvény
szórási tartományát jelképező szélső szaggatott fekete vonalak. Az ábrán ezen kívül
láthatóak még szaggatott vonalak, amelyek a futtatások során kapott haszonfüggvények
átlagát mutatják. Az iterációk számának növekedésével a szélső szaggatott fekete
vonalak közötti távolság (a szórás) csökken, ez olvasható ki az említett ábráról és a 11.
táblázatból is. E táblázat utolsó előtti sorában lévő százalékos érték azt mutatja, hogy az
ötvenedik iterációs lépés során kapott, negyven darab haszonfüggvény-érték közti
szórás hogyan viszonyul az ötven iteráció során kapott negyven darab haszonfüggvény
közt számított átlagos szórásértékekhez képest. E szerint magasabb hangyaszám mellett
a szórás az iterációk számának növekedésével gyorsuló ütemben csökken, vagyis
magasabb hangyaszám hamarabb ad optimális vagy optimumhoz közeli eredményt.
Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy 30, illetve annál több hangya esetén a negyven
futtatást összességében vizsgálva a legjobb eredményt elsőként kiadó iteráció
sorszámában már nem érhető el olyan jelentős javulás, mint amely a hangyaszám 10-ről
20-ra és 20-ról 30-ra történő váltása során mérhető (lásd 11. táblázat utolsó sora).
11. táblázat: A hangyakolónia algoritmus (FB_ACO) futtatásainak néhány jellemzője
Hangyák száma
Jellemző értékek
10

20

30

40

50

Sz1: Az 50. iterációs lépés során kapott haszon szórása a 40
futtatás eredményeinek viszonylatában

6,53

5,58

2,79

2,39

2,13

Sz2: Az iterációs lépések (50 darab) során kapott haszon
szórásának átlaga a 40 futtatás eredményeinek viszonylatában

8,26

6,60

4,88

3,74

3,74

Sz1-Sz2

1,73

1,02

2,10

1,34

1,61

20,95%

15,44%

42,95%

35,96%

43,05%

40.

15.

9.

9.

8.

(Sz1-Sz2)/Sz2
A legjobb eredményt elsőként kiadó iterációs lépés a 40
futtatás mindegyikét tekintve

A hangyaszámonkénti negyven futtatás haszonfüggvényeit átlagolni lehet, így a 16.
ábrán látható átlagos, az adott hangyaszámot jellemző haszonfüggvényeket kaphatunk.
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16. ábra: Az átlagos haszonfüggvények és a haszonfüggvény-szórástartományok alakulása
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A 16. ábra tulajdonképpen a hangyaszám függvényében felrajzolt átlagos
haszonfüggvény görbesereget mutatja. A 16. ábrán e mellett feltüntetésre kerültek az
ötféle hangyaszám valamint a negyven futtatás során kapott, iterációk szintjén jelzett
legszélső haszonfüggvény értékek által képzett függvények is (pontvonalak). Az ilyen
szempontból értelmezett szórástartomány alsó határa a felsőhöz képest messzebb
helyezkedik el az átlagfüggvény görbeseregtől. Azonban ha nem a negyven futtatás
során elért minimumok minimumát (pontvonal), hanem ezek átlagát képezzük
(szaggatott vonalak), az látható, hogy ez az alsó szórástartomány is csökken.
A 17. ábrán 10 és 30 hangya esetére készített úgynevezett box plot diagramok láthatóak.
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17. ábra: A haszonfüggvényekből képzett box plot diagramok

Ezen diagramokon ábrázoltam az adott hangyaszámra vonatkozó, a negyven futtatás
viszonylatában számított fontosabb statisztikai jellemzőket (minimum, maximum,
medián, valamint a 25%-hoz és a 75%-hoz tartozó percentilisek). Az ábrán jól látható,
hogy míg 30 hangya esetén már a harmincadik iterációs lépés környékén eléri a medián
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értéke a hetvenötödik percentilist (a hetvenötös százalékosztály fölötti haszonfüggvény
értéket), addig 10 hangya esetén a legmagasabb iterációs lépésben sem áll elő ez az
eredmény. A 17. ábrán látható box plot diagramok szemléletesen tükrözik a kétféle
hangyaszám használata mellett jelentkező, az algoritmus által adott eredmények
megbízhatóságát jellemző tartományok méretét. A minimum-maximum tartomány és a
percentilisek által határolt tartományok 30 hangya esetén egyrészt sokkal kisebbek,
másrészt sokkal gyorsabban szűkülnek.
Összességében levonható az a következtetés, hogy az algoritmus főleg az alacsonyabb
hangyaszámok mellett, a kezdeti iterációs lépésekben kiugróan rossz eredményeket is
képes produkálni, ezért célszerű az adott problémát a fentiekben bemutatott többféle és
elegendően nagy hangya/iteráció és futtatásszám mellett tesztelni. Ezek pontos
meghatározása tehát igen fontos, ám egyben nehéz is Az adott példa esetében 30 hangya
és harminc körüli iteráció hozta a kielégítő és gyors megoldást
5.3.5. A hangyakolónia algoritmus (FB_ACO) modelljének kibővítése
Az FB_ACO algoritmusában az eddig ismertetettek szerint a feromon frissítés (44.) és
így a keresésből származó információk alapja a (40.) képlet szerint elért pénzbeli
haszon. A gyakorlatban ezen felül számos más tényezőt is célszerű és javasolt
figyelembe venni, mint korlátozó feltételt, és mint a feromon értéket meghatározó
paramétert. A feromon frissítést ezért kiegészítettem a jármű (például a megtett
távolsággal súlyozott) kihasználtságának mértékét mutató számmal, a (46.) és (47.)
képletek alapján:
³

φ˜,• = φ˜,• + ´µ ∙ φ˜,• ∙

R\w•‰

¡ℓ £,‰$

R\w•‰

¡[\]

η ` ⟹ MAX!

∙η`

η ` : a kapcsolódó járatot végző jármű kapacitásának kihasználtsága (0 < η ` ≤ 1).

(46.)
(47.)

A fenti gondolatmenetből kiindulva megállapítottam egy általános összefüggést a (48.)
és (49.) egyenletek alakjában, amellyel a feromon értéket befolyásoló összes tényező
(ezeket tartalmazza a ℍ összetett hasznossági érték) figyelembe vehető:
φ˜,• = φ˜,• + ℬ ∙ φ˜,• ∙ ℍℓ(˜,•)

ℍ = f H , … , Hº , … , H™º $ ⟹ MAX!

φ˜,• : az r. és s. szállítási feladatok viszonylatán lévő feromon mennyisége;

(48.)
(49.)

ℬ: a konzervatív és a felfedező keresés egyensúlyát biztosítani hivatott szám (javasolt: 5/36);

ℍℓ(˜,•) : az r. és s. szállítási feladatok sorrendjével elért legnagyobb összes haszon;

h = 1. . . oh: hasznossági részcélfüggvények száma;

H , … , Hº , … , H™º : a ℍ hasznossági függvény összetevői.

Az így definiált ℍ érték tartalmazhatja például a kapacitás kihasználtságot, a pénzbeli
hasznot vagy egyéb az adott feladatban szükségszerűen definiált jellemzőt.
5.3.6. Az algoritmus (FB_ACO) további fejlesztési lehetőségei
Az elektronikus fuvarbörzéken több irányú optimumkeresésre van szükség, amelyek
közül az előző fejezetekben is részletesen bemutatott, kapcsolódó járatok szervezésére
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vonatkozó módszerek az egyik legígéretesebb eszközei egyrészt az ilyen jellegű online
börzék fejlődésének, és jövőbeni, a szállítási piac meghatározó közvetítőjévé válásának,
mindemellett a felhasználók folyamatainak támogatásához is elengedhetetlenek.
Fontos megemlíteni, hogy a metaheurisztikus módszerek alkalmazása nem garantálja az
optimális megoldás megtalálását. Minden egyes optimumkeresési probléma, így például
az FB_ACO-val támogatott TSP (Travelling Salesman Problem - utazó ügynök
probléma, [AC10]) és VRP (Vehicle Routing Problem - járattervezési probléma)
megoldása során a tapasztalatok alapján finomítani kell az algoritmust.
Más optimumkeresési módszerek is alkalmazhatók, így például FÖLDESI és BOTZHEIM a
bakteriális evolúciós algoritmust használják [AC12]. Ezen felül a legújabb kutatások
szerint kombinálni is lehet más metaheurisztikus módszerekkel, úgymint például
szimulált hűtés, genetikus algoritmus, tabukeresés stb. ([AC13], [AC14]). A
szakirodalom így a TSP és VRP hangyakolónia algoritmussal történő megoldásán túl
[AC1] javítási lehetőségként tárgyalja például a mutáció alkalmazását [AC2] vagy a
legújabb evolúciós algoritmusokkal való párosítását ([AC15], [AC17]).
A kutatásom következő fázisában az egyik célom a fuvarbörzéken alkalmazható
hangyakolónia algoritmus továbbfejlesztése, a keresés hatékonyságának javítását célul
kitűzve, a szakirodalom és saját elképzelések alapján.
5.4.

OPTIMUMKERESÉS AZ ELEKTRONIKUS RAKTÁRBÖRZÉKEN
(RB_ACO)

Az elektronikus raktárbörzéken az optimalizálás lehetséges iránya a börzén megjelenő
raktározási feladatok halmazából történő kiválasztás támogatása. A legegyszerűbb
esetben kiindulási adatként az alábbiak állnak rendelkezésre:
- a raktár kapacitása (például ER);
- a raktározási feladatokhoz tartozó tárolandó mennyiség (például ER).
A célfüggvény a raktár kihasználtságának, foglaltságának (F) maximalizálása, a
kapacitás adta korlátok betartása mellett. E célfüggvény elérésére az általam kifejlesztett
az elektronikus raktárbörzéken használható hangyakolónia algoritmus (RB_ACO)
esetén csak az FB_ACO-hoz képesti eltérések kerülnek bemutatásra.
Az RB_ACO algoritmusát a 18. ábra szemlélteti. Első lépés a kiinduló adatok
meghatározása és a feromon vektor előállítása (ez esetben nincsenek feladat
viszonylatok, így mátrix helyett elegendő vektor felírása). A raktározási feladatok
kiválasztása során heurisztikus információként a feladathoz rendelt tárolandó
mennyiség jelenik meg, így a feladatválasztási valószínűség, vagyis a valószínűségi
vektor elemei (annak valószínűsége, hogy az r. raktározási feladat kerül kiválasztásra):
p˜ =

¢∝
£ ∙`£̈

∝
∑¬
ªdTf¢ª ∙`ª̈ j

φr : az r. raktározási feladathoz tartozó feromon mennyisége;

mr : az r. raktározási feladathoz tartozó tárolandó mennyiség pl. ER, db$;
L: a raktározási feladatok összes száma t=1…L$;
∝: a keresésből származó információk fontosságát kifejező kitevő ∝=2$;
β: a heurisztikus információ mr $ fontosságát kifejező kitevő …β = 1²3†.
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(50.)

Az α és β paramétereket az 5.3.2. fejezetben leírt elvek szerint határoztam meg.

18. ábra: Az elektronikus raktárbörzéken alkalmazható hangyakolónia algoritmus (RB_ACO)
folyamatábrája

A valószínűségi vektor alapján történik a raktározási feladatok kiválasztása, és a
megoldási verziók fontosabb paramétereinek (bevont raktározási feladatok, tárolótérkihasználtság /F/) eltárolása. A feromon frissítés (majd az azt követő feromon koptatás)
is hasonló módon zajlik, mint az FB_ACO algoritmus esetén:
³

φ˜ = φ˜ + ´µ ∙ φ˜ ∙ x

x£

[\]

Fr : az r. raktározási feladat bevonásával elért legnagyobb összes foglaltság pl. ER, db$;
FMax : az iterációs lépések során elért legnagyobb foglaltság pl. ER, db$;
FMax ≤ raktár kapacitása.
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(51.)

Érdemes megemlíteni, hogy a járatok optimálására általam kifejlesztett algoritmus
(FB_ACO) tökéletesen alkalmas a raktárkihasználtság optimálására is, ebben az esetben
ugyanis nem feromon vektor, hanem feromon mátrix kerül kialakításra, és ez által nem
az egyes raktározási feladatokhoz, hanem a raktározási feladatok viszonylataihoz kerül
feromon érték hozzárendelésre. Így az is megállapítható, hogy mely raktározási
feladatok együttesét érdemes programba vonni. Ekkor az egyes feladatok közti
ellenállást (ami a járatoptimálás esetén az úthossz volt) minden egyes raktározási feladat
viszonylatában egységesre (például egyre) kell beállítani, így csak a keresésből
származó információ fog szerepet játszani a kiválasztás során (ezt például a (50.) képlet
alapján, vagy akár a tárolandó mennyiség reciprokjával ki is lehet egészíteni).
Az RB_ACO algoritmus esetén jellegében az FB_ACO-hoz hasonló haszonfüggvény
görbesereg képezhető. A 19. ábrán látható példák két különféle kiinduló adatbázis („A”
és „B” típusú, mindegyik 47 raktározási feladatot tartalmaz más-más igényekkel)
alapján, 10 hangya segítségével, tizenöt iteráció és húsz futtatás során elért
haszonfüggvényeket (F) mutatnak. A példákból is jól látszik, hogy az ideális futtatási
paraméterek nagymértékben függenek a kiinduló adatbázistól, hiszen míg a bal oldali
példán a kezdeti magas szórás után a tizenegyedik iterációban már mindegyik futtatás
során megszületett az optimum, addig a jobb oldali diagramon a kis szórások ellenére a
tizenötödik iterációs lépésre a húsz futtatásból csak tizenegy adta meg az optimális
megoldást (sok a „közel optimális” megoldás). A 20. ábrán mindez box plot diagramok
segítségével is értékelhető: a percentilisek tartománya az alsó diagramon alig csökken,
míg a fölső diagramon hamar nulla lesz.
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19. ábra: Példa az elektronikus raktárbörzéken alkalmazható hangyakolónia algoritmus
(RB_ACO) alkalmazására: haszonfüggvény görbesereg két különféle kiinduló adatbázis alapján

Az RB_ACO esetén is célszerűen ki lehet bővíteni a (51.) képletben látható feromon
frissítési logikát a (48.) és a (49.) képletekben leírtaknak megfelelően. A ℍ összetett
hasznossági függvény összetevőinek sorában ez esetben az egyszerű kapacitáskihasználtsági tényezőkön túl figyelembe lehet venni egyéb optimalizálási
szempontokat is. Például nem csak egy éppen kiválasztott időelemre vonatkozó
kihasználtságot, hanem egy időszakra vonatkozó összes terhelést (vagy éppen bevételt)
lehet maximalizálni, egy erre vonatkozó időbeli ütemezés felállításával. E témakörrel a
további kutatásaim során szeretnék foglalkozni.
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A célfüggvényt, vagyis a foglaltság értékét a fuvarbörzéknél (5.1. fejezet) említettekhez
hasonlóan a börze dinamikusan változó adatai alapján optimalizálom, e miatt itt is
valósidejű adatokra és automatikus foglalási rendszerre van szükség.
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20. ábra: A kiinduló adatbázis hatása a hangyakolónia algoritmus (RB_ACO) futási jellemzőire
(box plot diagram)

Az FB_ACO és az RB_ACO tehát két, felépítésében egymáshoz igen hasonló, a végső
célban (az egyik járatot szervez, a másik tárhely-kihasználtságot optimalizál) viszont
igen különböző optimum kereső algoritmusok. Ezen algoritmusok bizonyítják, hogy az
elektronikus fuvar- és raktárbörzéken igen ígéretes logisztikai folyamatoptimálási
lehetőségek adottak.
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6. AZ ELEKTRONIKUS FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉK
ÚJSZERŰ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI
6.1.

HAGYOMÁNYOS ALKALMAZÁSI KÖRÖK

Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék hagyományos alkalmazási területeit alapvetően
az alábbi csoportokba lehet sorolni: szállítási/raktározási kapacitások/feladatok
meghirdetése és kikeresése.
Az árujukat elszállítatni vagy raktároztatni kívánó árutulajdonosok/megbízók szabad
szállítókapacitást/raktárkapacitást keresnek, illetve vesznek igénybe a fuvar- és
raktárbörzén lehetséges kiválasztási módok segítségével. A kereséshez rendelkezésükre
áll egy online katalógus, amely a felajánlott szabad jármű- és raktárkapacitások minden
lényeges paraméterét tartalmazza. Lehetőség van a fuvarozási/raktározási szolgáltatók
versenyeztetésére is, tender vagy aukció kiírásával és lebonyolításával (lásd 3.4.
fejezet). A legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatók kiválasztását multikritériumos
döntéstámogató algoritmus segíti (lásd 4. fejezet). A szállítási/raktározási feladatok
elektronikus fuvar- és raktárbörzébe történő rögzítésével nem a feladatok hirdetői,
hanem a lehetséges szolgáltatók végeznek keresést. Ez utóbbi esetben a
szállítási/raktározási feladatokat hirdetők kvázi passzív szereplők, az ilyen jellegű
magatartás alapvetően kerülendő, mivel a kiválasztott szolgáltató egyáltalán nem biztos,
hogy optimális, vagy közel optimális lesz.
A szállítási vagy a raktározási szolgáltatók az előző bekezdéssel összhangban
szállítási/raktározási feladatot keresnek (például optimum kereső algoritmusok
eredményeinek alapján, lásd 5. fejezet) a fuvar- és raktárbörzén, illetve a
szállítási/raktározási szolgáltatásokat igénybe venni kívánók számára a szabad
kapacitásaik főbb jellemzőit adják meg. A szállítási/raktározási szolgáltatók (például a
kínálati oldal túlsúlya vagy éppen a szolgáltatói viszonyok miatt) rákényszerülnek arra,
hogy a meghirdetett szállítási/raktározási feladatok közül maguk keressék ki a számukra
megfelelőt, és teljesítésének lehetőségéért akár versenyezzenek is. Ez okból kifolyólag
is rögzítettem, hogy tendereket csak kizárólag szállítási/raktározási feladatok
teljesítésére lehet kiírni.
Az említett, „hagyományos” lehetőségek közül a mai fuvar- és raktárbörzéken
többségében sajnos csak azok léteznek, amelyek a börzék online jellege miatt adottak
(szabad kapacitások/feladatok hirdetése és keresése). Bonyolultabb, jelen értekezésben
tárgyalt e-kereskedelmi formák elvétve, döntéstámogató és optimum kereső
algoritmusok egyáltalán nem jelennek meg. Eme hiányosságok tükrében nem is
meglepő, hogy bonyolultabb logisztikai feladatokra egyáltalán nem használják az
elektronikus fuvar- és raktárbörzéket. Így tehát érdemes továbbgondolni és bővíteni az
alkalmazási lehetőségek tárházát (alapozva az előző fejezetek eredményeire), amelyet
az értekezésem következő alfejezetei mutatnak be részletesen.
Napjaink központi témája a logisztikában az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás.
Mindemellett azonban egyre inkább előtérbe kerülnek azok az optimalizálási eljárások,
amelyek a zöld logisztikai megoldásokkal összhangban a környezetterhelés
minimalizálására irányuló célfüggvények alkalmazását tehetik szükségessé. Ennek
megfelelően előre vetíthetőek a következő fejezetekben vizsgált „nagyméretű”
rendszerek esetén nyerhető megtakarítási potenciálok (például gazdasági, környezeti).
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6.2.

ÚJ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

6.2.1. Gyűjtő- és elosztójáratok szervezése
Javaslatom szerint az elektronikus fuvarbörzék az alábbi példában leírt módon
támogathatják a gyűjtő- és elosztójáratok kialakítását. A nagykereskedők a fuvarbörze
egy külön moduljába a napi szintű elosztójáratok paramétereit viszik fel, amelyekben
többek között szerepel az időpont és az útvonal, valamint a felkeresni tervezett
kiskereskedők és a hozzájuk szállítani tervezett mennyiségek. Ez alapján a túrába
besorolt kiskereskedők módosítani tudják a rendelésüket, valamint a túrába nem
soroltak is tehetnek rendelést, amennyiben a telephelyüket a túra érinti és elegendő
szabad járműkapacitás áll rendelkezésre. A fuvarbörze így egyrészt visszaigazoló
szerepet tölt be, hiszen a túrába sorolt kiskereskedők jelezni tudják a valós igényeiket,
másrészt szervező szerepköre is lesz az új igények túrába rendelésével.
A fuvarbörze az előbbi gondolatmenetet továbbfejlesztve alkalmas lehet gyűjtő- és
elosztójáratok szervezésére is. Ebben az esetben a fuvarozó egy kiválasztott útvonalon
haladva bonyolítja le a szállítási feladatot, amelynek végrehajtásába beletartozik több
elszállítandó rakomány több megbízótól történő felvétele, valamint a rendeltetési
helyeken történő leadása. A járat megtervezése, az új megbízások túrába szervezése
során figyelembe kell venni többek között az áruk fizikai jellemzőit (pl. tömeg,
befoglaló méretek stb.), a fel- és leadási pontok egymáshoz képesti elhelyezkedését
(lehetőleg körjárat formájában lehessen a szállítási feladatokat végrehajtani), valamint
nem utolsó sorban a megbízók egyedi igényeit (például lehet-e a különböző megbízók
áruját együtt szállítani). A fuvarbörze a benne szereplő számtalan szállítási feladatot
alapul véve tehát képessé tehető az ilyen gyűjtő-elosztó járatok optimálására, amely
több elv alapján, például a fuvarozók hasznának maximalizálását alapul véve végezhető
el (lásd 5. fejezet).
6.2.2. Eszközpark átcsoportosítása, összehangolása
Kutatásaim szerint az elektronikus fuvar- és raktárbörzén megjelenő kapacitások
(szállítási kapacitás, raktárkapacitás) az egyes logisztikai szolgáltatók között
átcsoportosíthatók. Ez annyit jelent, hogy például egy fuvarozó cég szükség esetén
igénybe tudja venni egy másik fuvarozó cég szabad szállítási kapacitását, egy szállítási
feladat teljesítése érdekében. Ilyen jellegű kapacitás megosztás a következő
bekezdésekben részletezett módokon jöhet létre.
Fuvarozással/raktározással foglalkozó vállalatnál egy szállítási/raktározási feladat
elnyerését követően a szállítási/raktározási kapacitás valamilyen oknál fogva nem
elégséges a feladat ellátására (például a szállítási szerződés megkötésekor rosszul
kalkuláltak a kapacitások tekintetében, meghibásodott egy szállító jármű, ad-hoc jellegű
feladat merült fel stb.). Ekkor (vevőközpontú gondolkodásmód, ne veszítsen
piacot/bizalmat) szükséges lehet más fuvarozó/raktározó vállalatok kapacitásainak
igénybe vétele.
Szállítmányozó vállalat, amely nem feltétlenül rendelkezik saját szállító járművel vagy
raktár kapacitással, a fuvar- és raktárbörzén megjelenő szállítási/raktározási kapacitások
egy részét összefogva szerez és bonyolít le szállítási/raktározási feladatokat. Ebben az
esetben a kapcsolatot megteremtő vállalat a többi, jellemzően kisebb fuvarozó céget
ideiglenes virtuális szövetségekbe tömöríti. Tipikus példa lehet majd a jövőben erre az,
amikor a fuvar- és raktárbörze üzemeltetője, amely a kis fuvarozó/raktározó cégekhez
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képest nagyobb marketing erővel bír, „önálló” fuvarozási/raktározási szolgáltatóként
jelenik meg. Ez tovább bonyolódhat akkor, ha egy fuvar- és raktárbörzén belül több,
kisebb virtuális szövetség jön létre. A börzén megjelenő fuvarozási és raktározási
kapacitások összefogásával tehát virtuális szállítmányozó vállalat is létrehozható.
A fenti típusesetek közös jellemzője, hogy a logisztikai szolgáltatók között az
elektronikus fuvar- és raktárbörze segítségével virtuális szövetségek, virtuális vállalatok
jönnek létre. Ezek alapvetően kettő vagy annál több vállalat együttműködését teszik
lehetővé egy közös feladat teljesítése érdekében. Az ilyen jellegű szövetségek lehetnek
ideiglenesek, amelyek csupán egy konkrét feladat teljesítésének erejéig szólnak, de
lehetnek hosszabb távú együttműködések is. Az eszközpark átcsoportosításának
szükségességét tehát okozhatja egy előre nem kalkulált tényező, de lehet eltervezett
eszközpark összehangolás is.
6.2.3. Összetett alkalmazások: városi áruellátás, kombinált áruszállítás
Az eddig eredményeim alapján az elektronikus fuvar- és raktárbörzék felhasználhatók a
városi, valamint a kombinált áruszállítás szervezésében is. Bizonyos szempontból rokon
területnek tekinthetőek, hiszen mindegyik esetben a gondok egyik legfőbb okozói a
résztvevő felek közötti kommunikációs hiányosságok, amelyek miatt nem lehet
egységesen, egy rendszerben kezelni például a városokba irányuló áruforgalmat, vagy
éppen a meglévő infrastruktúra kapacitása és modalitási lehetőségei nem megfelelő
mértékben kihasználtak.
A városi áruszállítás során főként a városokba irányuló járműforgalom csökkenthető, az
előző két alfejezetben (6.2.1. és 6.2.2.) ismertetett módon gyűjtő/elosztó járatok
szervezésével a magas kapacitáskihasználtság elérése érdekében, illetve az eszközpark
átcsoportosításával a környezetbarát áruszállítási módok előnyben részesítése miatt.
A fenti analógiához hasonlóan belátható, hogy a kombinált áruszállítás során is, a
különböző áruszállítási módok közötti váltást nagymértékben segítheti az általam
kifejlesztett rendszer, főleg a különféle áruszállítási módok csomópontjain fellépő
közlekedési módváltási problémák megoldásában és a kötöttpályás áruszállítási módok
előnyben részesítése érdekében.
A fenti területek részletes bemutatását a 6.3. és 6.4. fejezetek tartalmazzák.
6.2.4. Az alkalmazási lehetőségek összefoglaló áttekintése
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék főleg az online jellegnek köszönhetően számos
ismert probléma megoldására alkalmasak, ezek közül az alábbi területeken igen
ígéretesek a lehetőségek:
- logisztikai szolgáltatók és felhasználók online összekapcsolása;
- gyűjtő és elosztó szállítás hatékonyságának növelése;
- szabad szállítási és raktározási kapacitások szolgáltatók közötti megosztása;
- a városi áruszállítás szervezésének támogatása;
- a kombinált áruszállítás szervezésének támogatása.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken megjelenő ajánlatok, az azok között keresők,
valamint az azokat kiválasztók/felhasználók kapcsolatrendszerét, a fenti öt alkalmazási
területet is figyelembe véve a 21. ábra mutatja be, összetettség szerinti hierarchikus
bontásban. A 21. ábrán látható piramis alsó két szintje a logisztikai kapacitás és
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logisztikai
kapacitásigény megbízók
és
szolgáltatók
közötti
közvetlen
összerendelésének, míg ezt kibővítve a felső három szintje a logisztikai kapacitások
megosztásának (a megbízói igények további logisztikai szolgáltatók segítségével
történő kielégítésének), összehangolásának elektronikus fuvar- és raktárbörzék
segítségével megvalósuló alapeseteit mutatja. A legfelső két szinten a kapacitásigények
és kapacitások összerendelése lehet közvetlen (az igényeket gyűjtő-elosztó jelleggel
elégítik ki) és közvetett (a városok szélén és az áruszállítási csomópontokon a
rakományt átrakják, esetenként ideiglenes tárolás igénybe vételével).

21. ábra: Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék alkalmazási lehetőségei

A fent bemutatott alkalmazási lehetőségek közül csak a legalsó, hagyományos
alkalmazási szint van jelenleg használat alatt (korszerű e-kereskedelmi és
operációkutatási módszerekkel csak igen szegényesen, illetve egyáltalán nem
támogatottan), viszont az elektronikus fuvar- és raktárbörzék fejlődésével várhatóan a
többi, összetettebb megoldás kiaknázása is megindul. Ez irányba hat több tényező is,
úgymint például a virtuális kapacitás-megosztás révén létrejövő pozitív egyéni és
társadalmi hatások, a jobb és ésszerűbb kihasználtság, a közutak terheltségének
csökkenése. Ilyen előnyökkel a fejlesztési idő nagysága, és a beruházási költség mértéke
mellett is érdemes elektronikus fuvar- és raktárbörzéket létesíteni, amelyek
tulajdonképpen a jövőben virtuális logisztikai szolgáltató vállalatként funkcionálhatnak
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majd. A következő két fejezetben (6.3. és 6.4.) e bonyolultabb alkalmazási módok
általam kidolgozott megvalósítási lehetőségeit mutatom be.
6.3.

A VÁROSI ÁRUELLÁTÁS SZERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

6.3.1. Lehetőségek a városi áruszállítás hatékonyságának javítására
A szakirodalomban fellelhető, a fuvarbörzék komplex logisztikai folyamatokban, és
ezen belül is a városi áruellátásban történő felhasználásának lehetőségét megemlítő
kutatások ([FB16], [FB20], [FB21], [FB23], [FB24]) áttekintése után az alábbi főbb
megállapítások tehetők:
- a járművek és az üres futások számának csökkentése, valamint a járművek
kihasználtságának növelése az egyik legfontosabb teendő;
- ehhez szükséges a fuvarpiaci szereplők közti kooperáció javítása, főként korszerű
IT eszközök által, kommunikációs site-ok segítségével.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék tulajdonképpen a fent említett virtuális
találkozási felületek, amelyek célja a szállítási és raktározási piacon szereplő keresleti és
kínálati oldalak összehangolása, különféle elektronikus kereskedelmi eszközök
segítségével. A szállítási/raktározási szolgáltatók meghirdetik szabad kapacitásaikat,
azok minden lényeges paraméterével együtt, és a leendő megbízók ezeket figyelembe
véve végezhetnek kapacitáskeresést. Ugyanilyen módon a megbízók is közzé tehetik az
elszállítandó/raktározandó rakománnyal kapcsolatos fő paramétereket. Az elektronikus
fuvar- és raktárbörzén, jellegénél fogva lehetőség van a kapacitásfelesleg szolgáltatók
közti megosztására is.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék city logisztikai alkalmazásai a lehetőségek széles
tárháza ellenére jelenleg inkább csak egy-egy említés szintjén kerültek be a köztudatba,
nem készült el a részletes működési koncepció. Ennek első mérföldkövét tartalmazzák a
következő fejezetek (6.3.2. és 6.3.3.), amelyekben első sorban az elektronikus fuvar- és
raktárbörzék hasznosságát és alkalmazhatóságát szándékozom bizonyítani.
6.3.2. Fuvarbörzékkel támogatott városi áruellátási rendszer
Az elektronikus fuvarbörzék alapvető feladata a szállítási feladatok és a szállítási
kapacitások összerendelése. A legegyszerűbb esetben egy fuvaroztató bízza meg a
fuvarozót bizonyos mennyiségű áru (és ez által bizonyos járműkapacitás-kihasználtság
mellett) egyik pontból egy másik pontba történő továbbítására. Ekkor azonban két nagy
probléma merülhet fel: egyrészt a járművek kihasználtsága (teherbírás, rakfelület,
raktérfogat) alacsony lehet, másrészt a visszfuvar lehetősége közel sem biztos, hogy
adott. Ezen a ponton lép be az elektronikus fuvarbörzék szervező szerepe, hiszen
lehetőség van a legjobb kapacitáskihasználtságot eredményező fuvarfeladat, illetve
fuvarfeladatok megkeresésére vagy akár több fuvaroztató árujának egyszerre történő
továbbítására (gyűjtő/elosztó szállítás, amennyiben az áruk jellege ezt lehetővé teszi),
továbbá a visszfuvarok szervezésének lehetősége is adott. Ezen jellemzők teszik a
fuvarbörzéket alkalmassá a városi áruszállítás hatékonyságának javítására, hiszen
segítségükkel a városba irányuló áruforgalmat kevesebb számú járművel, és így többek
között kisebb környezeti terhelés okozásával képesek lebonyolítani.
A fuvarbörze hasznossága egy konkrét példán keresztül könnyen belátható. Egy
képzeletbeli régió látható a 22. ábrán, amelynek négy települése közül egy tekinthető
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központnak (az 1-es számú), a többi pedig közepes (2-es és 3-as számú) és kis (4-es
számú) település. A települések további körzetekre vannak bontva abból a célból, hogy
az egy körzetbe irányuló áruforgalom összevonható, csoportosítható legyen.

1

1
6
5
1

4
1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

4

3
1

1

1

1

1
2

1

Szállítási feladatok
feladási hely
rendeltetési hely
áruparaméterek
dátum

Igények és
kapacitások
összerendelése

Szállítási kapacitások
feladási hely
rendeltetési hely
járműparaméterek
dátum

1

: város

1

3

2

1

: körzet városon belül

: példa járatok

2

Járattervek

1

: a járatok fel- és leadási helyei

22. ábra: A fuvarbörzék városi áruellátás hatékonyságának fokozásában betöltött szerepe

A városokhoz tartozó igények és kapacitások a jellemző tulajdonságaik (kiindulási és
célállomás, kapacitás és áruparaméterek, szállítás dátuma) alapján összerendelhetők,
valamint a jelenleg is ismert és használt járattervező rendszerekhez hasonló módon
„túrák” képezhetők. Erre mutat be példát a 12. táblázat, ahol két járat került kialakításra
(a 22. ábrán látható „térképen” szaggatott, illetve kétpontos vonallal jelölve, a bal oldali
mátrix a szaggatott, a jobb oldali mátrix pedig a kétpontos vonallal jelölt túrát írja le). A
12. táblázatban tulajdonképpen kettő darab honnan hova mátrix látható (felhasználva a
városok és a körzetek azonosítóit), a fekete négyzetek jelölik az igényeket, a „+” jelek
pedig azt, hogy az adott járat szolgálja-e ki a jelölt igényt.
A szaggatott vonallal jelölt járat esetén egy közepes nagyságú város (3-as sorszámú) és
a központ (1-es sorszámú) közötti áruforgalom lehetséges lebonyolítási módja látható,
ebbe a túrába beépítésre kerül egy útba eső falu (4-es sorszámú) igényeinek kielégítése
is. A túra végén a visszfuvar lehetősége is adott, így a járműkihasználtság tovább
fokozódik. Látható, hogy egy ilyen járat megszervezése, ahol hat különböző cím és
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három különféle település adott, a hagyományos módon nehéz lenne és minden
bizonnyal magasabb járműszámot generálna. A járatok szervezésénél az eddig számba
vett szempontokon kívül figyelembe kell venni többek között például a rakodási
sorrendet is.
12. táblázat: Az igények és kapacitások összerendelési /honnan-hova/ mátrixai (elektronikus
fuvarbörzékkel támogatott városellátási rendszer)
Városok, körzetek
Szaggatott
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: Járatba vont szállítási feladatok

A kétpontos vonallal jelölt túra esetén a körzethez tartozó összes nagyobb település
érintésre kerül. A jármű a 2-es sorszámú városból látja el a központot, majd innen juttat
el további árut a 3-as sorszámú városba. Vagyis a fuvarbörzék által adott lehetőségek
(főként a nagyszámú igény egyszerre történő áttekintése) miatt egy-egy teljes
körzet/régió belső áruellátása optimalizálható (kevesebb számú és jobb kapacitás
kihasználtság értékű jármű érkezik a városba, a felkeresési sorrend optimalizálható).
A fuvarbörzék városi áruellátásban betöltendő szerepére úgy is lehet tekinteni, mint a
járattervező rendszerek vállalati (például nagykereskedések) alkalmazásaira: az
igényeket és kapacitásokat egy rendszerben kezelve optimalizálják a járművek által
megtett túrákat. Ebből adódóan elsősorban a kisebb volumenű, nem teljes
kocsirakományt kitevő, egyedi igények kiszolgálására alkalmasak, hiszen ezek
összefogásával képesek gyűjtő-elosztó járatok létrehozására és a visszfuvarok
szervezésére, ez által a járműszám csökkentésére. Más szavakkal kifejezve a fuvarbörze
jellegéből adódóan az egyik legegyszerűbb, és mégis igen hatásos eszköze lehet a
városokba irányuló áruszállítási forgalom szervezésének.
6.3.3. Fuvar- és raktárbörzékkel támogatott városi áruellátási rendszer
Az előző pontban részletezett megoldás fontos tulajdonsága és kismértékben hátránya
is, hogy jellemzően kismennyiségű, tehát nem teljes kocsirakományt kitevő áruk
továbbításának szervezésére alkalmas, hiszen csak ez esetben van értelme a több igény
egy kapacitáshoz rendelési eljárásnak. A valóságban sok teljes járművet kitöltő
rakomány fordul meg a városok és a környékbeli települések között. Az ilyen jellegű
probléma ismert megoldási lehetősége a városszéli átrakóterminál létrehozása, ahol
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például a város szélére beérkezett járművekről nagyobb kapacitású, esetenként
környezetkímélőbb és így kevesebb számú járműre rakják át az árut.
A fenti megoldás kisegítésére nyújt lehetőséget az elektronikus raktárbörze, amelyen a
fuvarozandó áruk számára lehet ideiglenes jellegű tárolás céljából tárhelyet foglalni. A
22. ábrára visszagondolva feltételezzük tehát, hogy a központ határában egy vagy több
átrakóhely foglal helyet (például a 2-es és a 3-as település felé is egy-egy) és ezek
kapacitásaira lehet foglalást tenni. A fuvarozók tehát a központon kívüli áruforgalmukat
a fuvarbörze segítségével szervezik, míg a város szélére érve a raktárbörzén keresztül
lefoglalt tárhelyen helyezhetik el az árujukat. A város széléről más (például
nagyobb/kisebb kapacitású, környezetkímélő) járművekkel, vagy az ismert egyéb
(például a városok villamos vonalainak felhasználásával) módszerekkel továbbítják a
város körzetei felé az árukat. A városon belüli áruszállítást végző járműveket szintén a
fuvarbörzén lehet kiválasztani. Más szavakkal kifejezve: a városközpontok felé például
napi rögzített időpontokban indulnak járatok, amelyek kapacitásaira foglalást lehet tenni
a fuvarbörze segítségével. A kutatásaim szerint a raktárbörze tehát kisegítő szereppel
bír: a városba több irányba/irányból érkező járműforgalom átrakással történő
csökkentése céljából létesített raktárhelyek kiválasztására nyújt lehetőséget. Ez első
sorban akkor célszerű, amikor a fuvarbörze pozitív hatásainak ellenére továbbra is
nagyszámú, rossz kapacitáskihasználtság értékű jármű érkezik a városba. Ennek oka
lehet, hogy a fuvarozók és a fuvaroztatók nem megfelelően használják a fuvarbörzét, a
városokba nem engedik be ezeket a járműveket, további javulást céloznak meg a város
vezetői. De a legfőbb okok mégis magának a megfelelően kialakított börzének a hiánya
és hiányosságai miatt keletkezhetnek.
Levonható az a következtetés, hogy viszonylag kis beruházás árán, a fuvaroztatók és a
fuvarozók megfelelő motiváltsága mellett (minden kapacitás és igény kerüljön be az
elektronikus rendszerbe) kialakítható egy olyan elektronikus fuvar- és raktárbörze,
amelynek segítségével a városi utak terheltsége csökkenthető. Önmagában azonban nem
teljes értékű megoldás, hiszen szükség van az ismert, viszonylag nagyszámú megoldási
lehetőség közül a magyar viszonyokhoz leginkább illő további city logisztikai
megoldások bevezetésére is.
Az itt röviden bemutatott megoldási logika alapja nagyfokú rokonságot mutat a
kombinált áruszállítással, hiszen bizonyos esetekben áruszállítási módváltás is
megvalósulhat. Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék, valamint a kombinált
áruszállítás kapcsolatait és együttes felhasználásának lehetőségeit így a következő
fejezetben írom le részletesen. Ebben mutatom be a kutatásom során kifejlesztett,
matematikai alapokon nyugvó, a városi áruellátás és a kombinált áruszállítás
támogatására egyaránt képes hangyakolónia algoritmust is.
6.4.

A KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE

6.4.1. Lehetőségek a kombinált áruszállítás hatékonyságának javítására
A szakirodalom igen szegény az elektronikus fuvar- és raktárbörzék közúti
áruszállításon kívüli alkalmazási lehetőségeinek elemzése terén. BRUNS és társai [FB9]
az elektronikus fuvarbörzék vasúti áruszállításban történő bevezetését javasolják, az
egyik új trend, a zöld logisztika megvalósítási lehetőségeként. Azonban ennek is a fő
célja „csupán” a szabad vasúti kapacitások lekötése, nem pedig az áruszállítási módok
összekapcsolása. E mellett létezik néhány fuvarbörze (például http://cargotc.com,
http://www.freighttender.com), amelyek különféle áruszállítási módokra vonatkozóan
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engednek ajánlatokat adni. Azonban jellegében ugyanúgy, mint a legtöbb fuvarbörze
esetén, itt is csak katalógusban történő hirdetésre és keresésre van lehetőség, semmilyen
más fejlettebb elektronikus kereskedelmi forma, döntéstámogató, optimum kereső
algoritmus nem áll rendelkezésre.
A szakirodalmi ismeretek és az értekezésem eddigi fejezeteiben bemutatott kutatási
eredmények alapján az elektronikus fuvar- és raktárbörze alapvetően két különféle
minőségi szinten biztosíthatja a kombinált áruszállítás támogatását:
- az elektronikus fuvar- és raktárbörzén a nagytávolságú és nagy mennyiséget
képviselő szállítást biztosító járművek kapacitásaira lehet foglalást tenni (pl. vasúti
járművek, hajók). A különböző áruszállítási módok kapcsolódási pontjain fellépő
átmeneti tárolási feladatokhoz szabad kapacitást pedig a raktárbörzén lehet keresni.
Ennek a legfőbb hátránya (lásd a fuvarbörzék jelenlegi lehetőségeit, 1. és 2.
fejezetek), hogy a felhasználókra van bízva e lehetőség igénybevétele (nem
biztosított az optimális hozzárendelés);
- az elektronikus fuvar- és raktárbörze alapvető tulajdonságát, az online kapcsolatot
és adatbázist kihasználva lehetőség van az igények és a kapacitások optimális
összerendelésére, valamint az eszközpark átcsoportosítás megvalósítására. Ez
esetben többszintű, készlet- és szállításoptimalizálási probléma is felmerül.
Mivel az első lehetőséget egyrészt a meglévő elektronikus fuvar- és raktárbörzék
jellegüknél fogva biztosíthatják, másrészt közel sem biztos, hogy ennek alkalmazásával
akár egyéni, akár globális/rendszer szinten kielégítő megoldás születik, ezért a további
vizsgálatok tárgyát a második szint, azon belül is főként a szállítmányozók részére szóló
szállításoptimálás jelenti.
6.4.2. Az igény-kapacitás összerendelés modellje, logikája, célfüggvénye
A 23. ábrán egy képzeletbeli körzet látható, feltüntetve rajta a szállítási feladatok fel- és
leadási pontjait, a körzetet átszelő, kombinált szállítást lehetővé tevő áruszállítási mód
útvonalát (vasúti vagy folyami áruszállítás) és a módváltást biztosító
átrakóterminálokat. A folytatáshoz a 23. ábrával összhangban az alábbiak definiálása
szükséges:
- szállítási feladatok: 1, 2, …, i, …, j, …, ℓ, …, n;
- a kombinált áruszállításba vont szállítási feladatok: 1, 2, …, j, …, ℓ;
- Sj: a szállítási feladatok feladási helyei;
- Dj: a szállítási feladatok leadási helyei;
- B1, B2: az átrakást lehetővé tevő átrakóterminálok (kombiterminálok).

A szállítási feladatok elektronikus fuvarbörzékkel támogatott, kombinált módon történő
teljesítését az alábbi főbb tényezők befolyásolják:
- a layout, azon belül is:
- a szállítási feladatok fel- és leadási pontjainak egymáshoz képesti
elhelyezkedése (távolságok);
- a szállítási feladatok fel- és leadási pontjainak az átrakóterminálokhoz képesti
elhelyezkedése;
- fontos feltétel a szállítási feladatok fel- és leadási pontjainak az
átrakóterminálokból történő közvetlen elérhetősége.
- időbeli paraméterek:
- a szállítási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó időelemek;
76

- a kombinált szállítást biztosító eszközpark időbeli foglaltsága.
- a fizikai jellemzők:
- a szállítási feladatokhoz rendelt áruk fizikai jellemzői;
- a kombinált szállítást lehetővé tevő áruszállítási eszköz (vasúti kocsi, hajó)
kapacitásjellemzői.

D5

S1
S2

S3
Sj

Si

B1
Dn
D3
Dl
Sl
Sn

Dj
vasúti pálya/
folyó

S4

B2
S5
D4
D2

D1

Di

S1 = Si = Sj = Sl = Sn: a szállítási feladatok feladási pontjai
D1 = Di = Dj = Dl = Dn: a szállítási feladatok leadási pontjai
B1, B2: átrakóterminálok, kombiterminálok

23. ábra: Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék szerepe a kombinált áruszállítás szervezésében

Alaphelyzetben a szállítási feladatokat egyenként, egy-egy szabad kapacitás (például
egy közúti áruszállító jármű) hozzárendelésével teljesítik a jelenlegi fuvarbörzék. Ekkor
ℓ számú szállítási feladat vonatkozásában és ℓ számú szállítójármű igénybevételével az
(52.) képletben látható szállítási teljesítmény adódik az (53.) képletben látható összes
futásteljesítmény mellett.
Q¡ = ∑ℓ8 fI ∙ d¿ À j
F ¡ = ∑ℓ8 fd¿ À j

Q¡ : az áruszállítási teljesítmény hagyományos áruszállítás esetén (pl. t ∙ km);

F ¡ : a futásteljesítmény hagyományos áruszállítás esetén (pl. km);
j = 1, 2, … , j, … , ℓ: szállítási feladatok;

I : a j. szállítási feladathoz tartozó árumennyiség (pl. tonna, ER);

d¿ À : a j. szállítási feladat fel és leadási pontjai közötti távolság (pl. km).
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(52.)
(53.)

Ugyanezen ℓ számú szállítási feladat kombinált módon történő teljesítése által az összes
szállítási teljesítmény az esetek nagy részében növekszik, legkedvezőbb esetben a
szállítási feladatok fel és leadási pontjainak az átrakóterminálokkal való egybeesése
esetén legfeljebb ugyanakkora lesz (54.), viszont az összes futásteljesítmény (55.) ℓ>1
esetén csökkenhet is, ami a későbbi optimumkeresés egyik fontos feltétele lesz.
QÁ = ∑ℓ8 fI ∙ d¿ ÁT j + ∑ℓ8 1I ∙ dÁT Áz 2 + ∑ℓ8 fI ∙ dÁz À j
F Á = ∑ℓ8 fd¿ ÁT j + dÁT Áz + ∑ℓ8 fdÁz À j

QÁ : az áruszállítási teljesítmény kombinált áruszállítás esetén (pl. t ∙ km);

(54.)
(55.)

F Á : a futásteljesítmény kombinált áruszállítás esetén (pl. km);

j = 1, 2, … , j, … , ℓ: a kombinált áruszállításba vont szállítási feladatok;

d¿ ÁT : a j. szállítási feladat feladási pontjának távolsága az 1. átrakó központtól (pl. km);
dÁzÀ : a 2. átrakóközpont távolsága a j. szállítási feladat leadási pontjától (pl. km);

dÁTÁz : az 1. és 2. átrakóközpontok (kombiterminálok) távolsága (pl. km).

A kutatásom során megalkotott célfüggvény az összes áruszállítási teljesítmény
növekményének minimalizálása (56.), az ehhez tartozó összes futásteljesítmény
csökkenés maximalizálása (57.) a kombinált áruszállítást biztosító jármű minél jobb
kihasználása (lehető legtöbb felszabadult közúti jármű) mellett (58.).
ÃÄ

QÂx = ÃÅ ⇒ MIN!

F Âx =

xÅ
xÄ

⇒ MAX!

K Âx = ∑ℓ8 1I 2 ⇒ MAX! ≤ K

QÂx , F Âx , K Âx : az optimalizálás célfüggvényének összetevői;

(56.)
(57.)
(58.)

K: a kombinált szállítást biztosító jármű kapacitása (pl. tonna, ER).

Az (56.) és (57.) képletekben látható célfüggvények közös jellemzője, hogy az
átrakóterminálokhoz közeli fel- és leadási pontokkal rendelkező szállítási feladatokat
részesítik előnyben. A futásteljesítmény csökkenés maximalizálása (57.) és a kombinált
áruszállítást végző jármű minél jobb kihasználása (58.) viszont a minél több szállítási
feladat bevonásának irányába hat, ami az összes szállítási teljesítményt növelheti. A
három célfüggvény összevonásával egy H haszonfüggvény képezhető (59.), amely a
kombinált szállítással létrejövő felszabadult kapacitások számával arányos. Az
optimalizálás célfüggvénye így a H haszonfüggvény minél magasabb értékének
meghatározása (59.), (60.), vagyis olyan szállítási feladatok kombinált módon történő
teljesítése, amelyek ezt lehetővé teszik. A (60.) képletben látható, a kutatásom során
megalkotott célfüggvény és az általa definiált optimumkeresési feladat összetettsége,
valamint a módszertani hasonlóságok miatt a megoldást az 5. fejezetben is használt
metaheurisztikus optimum kereső eljárás, a részletesen bemutatott hangyakolónia
algoritmus segítségével keresem meg.
H = K Âx ∙

H=

xÆÇ

ÃÆÇ

⇒ MAX!

Ž∑ℓdT1È 2•∙Ž∑ℓdTfÈ ∙ÉÊ Ë j•∙Ž∑ℓdTfÉÊ Ë j•

Ž∑ℓdTfÈ ∙ÉÊ ÄT jO∑ℓdT1È ∙ÉÄT Äz 2O∑ℓdTfÈ ∙ÉÄz Ë j•∙Ž∑ℓdTfÉÊ ÄT jOÉÄT Äz O∑ℓdTfÉÄz Ë j•
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(59.)

(60.)

A fentebb bemutatott logika szerint létrehozott járatok csak a kombinált áruszállítás
esetén érvényes, a gazdaságos szállítást biztosító szállítási távolságok (>500…700 km)
esetén jelenthetnek segítséget a szállítmányozók részére. Ezen felül korlátként kell
megemlíteni olyan, szintén kombinált áruszállítás specifikus jellemzőket, mint például a
többlet átrakási és szervezési feladatok (lásd 6.4.5. fejezet). A célfüggvényt, vagyis a
(60.) képletben látható haszon értékét a fuvarbörzéknél és a raktárbörzéknél (5. fejezet)
említettekhez hasonlóan a börze dinamikusan változó adatai alapján optimalizálom, e
miatt itt is valósidejű adatokra és automatikus foglalási rendszerre van szükség.
6.4.3. Optimumkeresés hangyakolónia algoritmussal (BA_ACO)
Az előző fejezetben definiált optimumkeresési probléma megoldására a 24. ábrán
látható hangyakolónia algoritmuson (DORIGO [AC3], [AC9], [AC10], [AC11]) alapuló
eljárást fejlesztettem ki (BA_ACO).

24. ábra: A kombinált áruszállítást támogató hangyakolónia algoritmus (BA_ACO) folyamatábrája
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Az optimumkeresést az alábbiak szerint hajtja végre a 24. ábrán látható algoritmus:
1) Kiinduló adatok meghatározása:
- az optimumkeresés kiindulópontjai (átrakóterminálok, a kombinált áruszállítást
biztosító jármű paraméterei);
- a keresési tér szűkítése (lokális keresés): az átrakóterminálokhoz és a kombinált
áruszállítást biztosító jármű kapacitásához képest teljesíthető szállítási feladatok
távolság és árumennyiség alapján történő kiválasztása (figyelembe véve, hogy a
kombinált áruszállítás gazdaságosan legyen végrehajtható /a megteendő távolság
nagyobb, mint 500…700 km/);
- a szállítási feladatok egyedi szállítási feladatként, illetve kombinált módon történő
továbbításához
kapcsolódó
távolság,
anyamozgatási
teljesítmény
és
futásteljesítmény értékek számítása az (52.), (53.), (54.), (55.) képletek és azok
elemei alapján;
- feromon vektor előállítása (az egyes szállítási feladatok kombinált módon történő
teljesítésének hatékonyságát jellemző számokat, kezdetben csupa egyes értékeket
tartalmaz);
- haszon vektor (az egyes szállítási feladatok kombinált áruszállításba történő
bevonása mekkora, a (60.) képletben látható haszonnal jár) kinullázása.
2) Feladatválasztási valószínűség számítása:
- annak valószínűsége, hogy a j. szállítási feladatot kombinált módon teljesítjük:
p =

T
Í

¢∝ ∙Ì Î

¨

T
Í

¨

∑¬dT‹¢∝ ∙Ì Î ‘

(61.)

pj : a j. szállítási feladat kiválasztásának valószínűsége;

φj : a j. szállítási feladathoz tartozó feromon mennyisége;
I : a j. szállítási feladathoz tartozó elszállítandó árumennyiség pl. tonna$;
L: a választható szállítási feladatok száma j = 1 … L$;
∝: a keresés információinak fontosságát kifejező kitevő ∝= 2$;
β: a heurisztikus információ …I † fontosságát kifejező kitevő …β = 1²3†.

- az α és β paramétereket az 5.3.2. fejezetben leírt elvek szerint határoztam meg;
- a fenti valószínűségekből képezhető egy vektor, amely a szállítási feladatok
kombinált áruszállításba vonásának valószínűségét mutatja (valószínűségi vektor).
3) Megoldási változatok létrehozása:
- véletlen számok generálása, majd ezek felhasználásával szállítási feladatok
kiválasztása a valószínűségi vektor alapján, a korlátozó feltétel (például a
kombinált áruszállítást biztosító jármű kapacitása) teljesüléséig;
- a járat fő paramétereinek (szállítási feladatok, kihasználtság, áruszállítási
teljesítmény, futásteljesítmény) meghatározása;
- a fenti lépések végrehajtása a hangyakolónia számának megfelelően (például tíz
hangya tíz megoldási verzió létrehozását jelenti).
4) Az iterációs lépés eredményeinek kiértékelése:
- haszon vektor feltöltése: az iterációs lépésben elért legnagyobb járatszintű haszon
beírása a járatban érintett szállítási feladatokhoz a (60.) képlet alapján. Ebben a
vektorban csak azon helyeken lesz érték, amelyeket a hangyák közül legalább egy
érintett, több hangya esetén a lépés során elért legnagyobb haszon kerül beírásra;
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- az iterációs lépések során elért maximális haszon (Hmax) frissítése, amennyiben
sikerült javulást elérni;
- a feromon vektor frissítése (az 5/36-os szorzó a konzervatív és a felfedező keresés
közötti egyensúlyt biztosítja; Hmax használata ún. erős elitizmust eredményez):
φ =φ +

³

∙φ ∙

¡

(62.)

Hj : a j. szállítási feladat kombinált módon történő teljesítésével elért haszon pl. tonna, db$;
´µ

¡[\]

Hmax : az iterációs lépések során elért legnagyobb haszon pl. tonna, db$.

- feromon koptatás (csak az adott iteráció során bejárt viszonylatokon kell feromon
frissítést végrehajtani):
φ = φ ∙ 1 − ρ$

ρ: feromon párolgási együttható ρ = 0,1$.

(63.)

5) Újabb iterációs lépés végrehajtása (2., 3., 4. lépések) mindaddig, amíg további
lényeges javulás (Hmax) már nem érhető el (például egy előre meghatározott
százalékos mértékű javulás), illetve bizonyos lépésszám után (például ötven
iteráció után).
A bemutatott hangyakolónia algoritmusokkal kapcsolatosan érdemes megvizsgálni a
feladatválasztási valószínűség generálásának, azon belül is a heurisztikus információk
felhasználásának módját. Az FB_ACO esetén az összes futás minimalizálása céljából az
eljutási távolság értékek reciproka (43.); az RB_ACO esetén a minél kevesebb számú
raktározási feladat (jó kihasználtság és kevés adminisztráció) bevonása érdekében a
tárolandó mennyiség (50.), a BA_ACO esetén pedig a minél több közúti jármű
felszabadulása céljából az elszállítandó mennyiség reciproka (61.) szerepel. Vagyis a
hangyakolónia algoritmus jól alkalmazható a különféle problémák megoldására, de a
modell felépítése alapján mindig testre kell szabni. Érdemes továbbá azt is megemlíteni,
hogy míg az FB_ACO és RB_ACO az egyedi szolgáltatói igények szerinti
optimalizálást (lokális optimum) hivatott elvégezni, addig a BA_ACO esetén már
megjelenik a rendszer/alrendszer szintű optimumkeresés (globális optimum) igénye is.
6.4.4. Az algoritmus (BA_ACO) főbb futtatási eredményeinek vizsgálata
Az előző pontokban bemutatott algoritmust MS VBA környezetben készítettem el. A
tesztelést az alábbi paraméterek alapján hajtottam végre:
- szállítási feladatok száma: 99 (99 feladási és 99 rendeltetési pont);
- a szállítási feladatokhoz rendelt árumennyiség: egy vagy kettő darab közepes
nagyságú konténer;
- a kombinált áruszállítást biztosító eszköz kapacitása: öt darab közepes konténer;
- a kombinált áruszállítási csomópontok, a szállítási feladatok fel- és leadási
állomásai, valamint a kombinált áruszállítást biztosító pálya (vasúti pálya, folyó)
nyomvonala (lásd. a 25. ábrán, amelyen a kombinált áruszállítást biztosító eszköz
nyomvonalának szaggatottsága azt jelképezi, hogy az átrakóközpontok között több
száz kilométeres távolság />500…700 km/ van);
- a fentiekből számítható az áruszállítási és a futásteljesítmény;
- futtatások száma: 22;
- futtatásonként 50 iteráció;
- iterációnként 10 megoldási verzió (hangya) létrehozása.
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A megoldás a 25. ábrán látható: a kombinált áruszállításba 4 szállítási feladat lett
bevonva, 100%-os kapacitáskihasználtság mellett. A rész-célfüggvények értékeinek
ismeretében a legjobb megoldást alapul véve az (56.), (57.) és (58.) alapján (QCF=1,259;
FCF=1,3404; KCF=5 db) számítható a célfüggvénynek leginkább megfelelő haszon (59.)
érték (H=5,323 db). A megoldás alapján levonható az a következtetés, hogy az
algoritmus az átrakóterminálokhoz közeli fel- és leadási pontokat keresi, azok közül is a
legjobb kapacitáskihasználtságot eredményezőket. A célfüggvény tárgyalása során
támasztott kritériumokat a BA_ACO algoritmus tehát teljesíti.

Átrakóterminálok vasútvonallal/folyóval
A szállítási feladatok feladási helyei
A szállítási feladatok rendeltetési helyei
A kiválasztott szállítási feladatok feladási pontjai
A kiválasztott szállítási feladatok célállomásai

25. ábra: Példa a kombinált áruszállítás elektronikus fuvarbörzék segítségével történő szervezését
támogató hangyakolónia algoritmus (BA_ACO) alkalmazására

A 13. táblázat a BA_ACO algoritmus által használt megoldási verziók (hangyák)
felépítését mutatja be. Jól látható, hogy a kiinduló feltételek miatt egy hangya
maximálisan öt szállítási feladatot tartalmazhat. Minden hangyán belül letárolásra kerül,
hogy az adott szállítási feladatok mekkora mennyiséget képviselnek, valamint hogy
mekkora az adott feladathoz tartozó szállítási- és futásteljesítmény hagyományos, illetve
kombinált áruszállítás mellett. A futásteljesítmény rész-célfüggvény (FCF) (57.) képlet

82

alapján történő, egy hangyára vonatkozó (összesített) számításánál ügyelni kell arra,
hogy a szállítási feladatok közös szakaszának hossza (a példában ~ 283 km) csak
egyszer kerüljön figyelembe vételre.

Hangyák

13. táblázat: Példa a hangyák felépítésére a kombinált áruszállítás szervezését segítő hangyakolónia
algoritmusban (BA_ACO)
Szállítási
feladat
(j)

Ij
(db)

dSjDj
(104 m)

dSjB1B2Dj
(104 m)

Q jH
(db*104m)

Q jB
(db*104m)

Szállítási
feladat
(j)

Ij
(db)

dSjDj
(104 m)

dSjB1B2Dj
(104 m)

Q jH
(db*104m)

Q jB
(db*104m)

1

18

1

55,9

55,9

2

84

2

37,1

53,7

55,9

55,9

35

2

52,5

85,9

105,0

171,7

74,2

107,3

34

2

38,9

79,9

77,9

3

7

1

28,7

159,8

69,5

28,7

69,5

66

1

41,2

54,7

41,2

4

54,7

18

1

5

96

1

55,9

55,9

55,9

55,9

17

1

24,2

43,1

24,2

43,1

23,8

88,2

23,8

88,2

94

1

33,7

54,7

33,7

6

98

54,7

2

56,9

85,8

113,9

171,6

80

1

41,2

96,3

41,2

…

96,3

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Szállítási
feladat
(j)

Ij
(db)

dSjDj
(104 m)

dSjB1B2Dj
(104 m)

Q jH
(db*104m)

Q jB
(db*104m)

Szállítási
feladat
(j)

Ij
(db)

dSjDj
(104 m)

dSjB1B2Dj
(104 m)

Q jH
(db*104m)

Q jB
(db*104m)

47

1

42,0

70,4

42,0

70,4

6

1

47,7

73,5

47,7

73,5

47

1

42,0

70,4

42,0

70,4

78

1

31,1

50,4

31,1

50,4

6

1

47,7

73,5

47,7

73,5

35

2

52,5

85,9

105,0

171,7

66

1

41,2

54,7

41,2

54,7

6

1

47,7

73,5

47,7

73,5

18

1

55,9

55,9

55,9

55,9

51

1

31,6

72,8

31,6

72,8

49

1

21,8

58,7

21,8

58,7

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Szállítási
feladat
(j)

Ij
(db)

dSjDj
(104 m)

dSjB1B2Dj
(104 m)

Q jH
(db*104m)

Q jB
(db*104m)

KCF
(db)

QCF

FCF

H
(db)

5

1,48

0,99

3,33

5

1,74

0,80

2,30

5

1,49

1,07

3,60

5

1,44

1,12

3,90

5

1,77

0,86

2,44

5

1,91

0,66

1,73

…

…

…

…

18

23

…

1

1

…

55,9

25,6

…

55,9

57,6

…

55,9

25,6

…

55,9

57,6

…

A 26. ábra a huszonkettő futtatás során kapott huszonkettő darab haszonfüggvény egyes
iterációk során elért értékeit, a 27. ábra a haszonfüggvényekből készített box plot
diagramot mutatja. Az egyes futtatásokat jelképező függvények között az iterációk
szintjén számított szórásnégyzetek átlaga 0,5056. A használt paraméterek mellett
huszonkettő futtatásból öt adta ki a legjobb célfüggvény értéket. Az ötvenedik iteráció
során kapott haszonfüggvény értékek huszonkettő futtatásra vonatkoztatott
szórásnégyzete (0,4375) az előző szórásértéknél 13,47%-kal alacsonyabb, vagyis a
kezdeti véletlen keresés és nagyobb ingadozások után az algoritmus által adott
futtatásokból származó eredmények közti távolság egyre csökken. Megfigyelhető az is,
hogy a 26. ábrán látható függvények egy szűkülő szalag (szaggatott fekete vonalak)
által határolt területen mozognak, miközben átlagértékük (középső szaggatott fekete
vonal) a szalag aljáról a teteje felé konvergál. Hasonló következtetésekre jutottam tehát,
mint az FB_ACO és RB_ACO algoritmusok esetén az 5.3. és 5.4. fejezetekben. Így
amennyiben nem 10, hanem ennél nagyobb számú hangyát alkalmaznánk (pl. 20, 30,
40), az egyes iterációk során kapott különböző futtatásbeli haszonfüggvény értékek
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közti szórás csökkenne, vagyis kisebb lenne a szaggatott fekete vonallal határolt terület.
Továbbá, magasabb hangyaszám esetén az iterációk számával ez a szalag gyorsabban
szűkülne. Bizonyos hangyaszám felett viszont már nincs érezhető javulás az algoritmus
sebességének tekintetében, vagyis az ilyen jellegű feladatok többek között megkívánják
az optimális hangyaszám megválasztását is. A 27. ábrát tekintve például megállapítható,
hogy célszerű lenne az algoritmust magasabb hangyaszámokkal is lefuttatni, a
percentilisek tartományának csökkentése érdekében (lásd 5.4.3. fejezet).

Haszonfüggvény (a felszabadult kapacitások számával arányos)

6

5

4

3

2

1

0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Iterációk száma

26. ábra: A haszonfüggvény alakulása a BA_ACO futtatásai során (görbesereg)

Haszonfüggvény (a felszabadult kapacitások számával
arányos)

6

5

4

3

maximum
75-ödik percentilis

2

medián
25-ödik percentilis

1

minimum
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Iterációk száma

27. ábra: A haszonfüggvény alakulása a BA_ACO futtatásai során (box plot)
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Az általam kifejlesztett hangyakolónia algoritmus képes megadni, hogy az elektronikus
fuvar- és raktárbörzén megjelenő szállítási feladatok közül melyeket érdemes a
megadott jellemzőkkel rendelkező, kombinált áruszállítást biztosító áruszállítási mód
(vasút, folyami áruszállítás) igénybevételével teljesíteni. Segítségével összességében,
rendszerszinten csökkenthető a járművek összes futásteljesítménye, ez által a feladatok
teljesítéséhez igénybe vett járművek időbeli foglaltsága, valamint az általuk használt
utak terheltsége. A BA_ACO algoritmus ezzel a kombinált áruszállítás, a
környezetbarát áruszállítási módok terjedését segíti elő. Mindez persze igen nehezen
lenne megvalósítható a fuvarbörzék információs és kommunikációs kapcsolatot
megteremtő szerepe nélkül, más szavakkal kifejezve: a területileg szétszórt és
egymástól független igények BA_ACO-val támogatott szállítás szervezését a megfelelő
fuvarbörze nélkül nem lehet megteremteni.
6.4.5. Az algoritmus (BA_ACO) kiegészítése időalapú büntetőfüggvénnyel
Az előző pontokban bemutatott BA_ACO algoritmus az említett layout és
igény/kapacitás jellemzőket a célfüggvénybe épített módon veszi figyelembe, az
időjellemzőket szűréssel (például az adott napra, időszakra vonatkozó tervezés) lehet
beállítani. Ez utóbbiak esetén a célfüggvényt „büntetni” lehet, kisebb-nagyobb
mértékben attól függően, hogy az egyes szállítási feladatok rakományai a kombinált
áruszállítást biztosító eszközre milyen időbeli ütemezéssel kerülnek fel. Vagyis
meghatározott mértékben a nagytávolságú szállítást biztosító eszközök (vasúti kocsik,
hajók) teljes rakodásának és várakozásának ideje (az első szállítási feladat felrakásától
az utolsóig eltelt idő) is figyelembe vehető. A (64.) képletben látható módon a
legkorábban és a legkésőbb rakodásra kész (vagyis az átrakóterminálra érkezett)
szállítási feladatok felrakodásának kezdése között eltelt időkülönbség a
büntetőfüggvény alapja (a cél ennek minél kisebb értéken tartása):
T`

a

= MAX1T 2 − MIN1T 2 ⇒ MIN!

j = 1, 2, … , j, … , ℓ: a kombinált áruszállításba vont szállítási feladatok;

(64.)

T : a szállítási feladatok nagytávolságú szállításra történő átrakásának kezdése (0. .24 óra).

Menetrend szerint közlekedő járatok esetén az időbeli szűrést úgy célszerű végrehajtani,
hogy a várható (menetrendben rögzített) indulási időben a vizsgált szállítási feladatok
kombinált áruszállításra készen kell, hogy álljanak (itt a fő cél a teljes rakodás időbeli
elhúzódásának büntetése). A (64.) képlet eredményét célszerű közvetlenül a H
haszonfüggvény (60.) számításánál figyelembe venni, azonban ügyelni annak helyes
súlyára, vagyis az eredeti célfüggvény (60.) csökkentésének mértékére. A (65.)
képletben az általam definiált büntetőfüggvény látható (RIBF – a maximális rakodási
időközt figyelembe vevő függvény), amelynek fő jellemzői:
- előzetes szűrést igényel: csak a 24 órán belül és/vagy az ütemezett indulási
időponttól legfeljebb 24 órával korábban az átrakóterminálon átrakásra kész
szállítási feladatokat veszi figyelembe (más időintervallum is használható);
- a növekvő várakozási/rakodási időket az időtényező súlyától függően gyorsuló
ütemben bünteti (28. ábra);
- maximális értéke 1, minimális értéke az időtényező súlyától függ (pl. 10%-os súly
esetén maximálisan 10%-kal csökkenti a (60.) képletben definiált haszonfüggvény
értékét (így például H’=0,9*H…H));
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- a pBF paraméter értéke 1%-os maximális csökkentő hatás esetén 58,1977*10-4, ami
az időtényező súlyával (mennyivel csökkenti az eredeti haszonfüggvény értékét,
százalékban kifejezve) lineárisan változik (29. ábra).
Az RIBF függvény különböző időtényező súlyszámok (pBF paraméter és a hozzá tartozó
haszonfüggvény-csökkentés maximális százalékos értéke) melletti alakulása a 28.
ábrán, míg RIBF beépítése a haszonfüggvénybe a (66.) képletben látható.
RI

Áx

= 1+p $−p
Áx

H = RIÁx ∙ K Âx ∙

BF

xÆÇ

ÃÆÇ

Áx

∙e

Ð[\]
zÑ

(65.)

⇒ MAX!

(66.)

Időalapú bűntetőfüggvény értéke (RI BF)

A p paramétert célszerű olyan értékűre megválasztani, amelyet a logisztikai folyamat
adottságai indokolnak. Olyan feladatok esetén, ahol kevéssé lényeges a magasabb
állásidő, a pBF paramétert kicsire kell venni, amelynek hatására az eredeti
haszonfüggvény csak kismértékben csökken. Azon feladatoknál, ahol az idő kritikus
tényező, ezt növekvő százalékban kifejezett haszoncsökkentő hatásként kell alkalmazni.
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28. ábra: Néhány lehetséges időalapú büntetőfüggvény különféle időtényező súlyszámok (maximális
százalékos csökkentő hatás) mellett
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29. ábra: Az időalapú büntetőfüggvény pBF paraméterének alakulása az időtényező súlyának
(maximális százalékos csökkentő hatás) függvényében
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7. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
1) Megalkottam az elektronikus fuvar- és raktárbörzék komplex moduláris
rendszermodelljét, információs rendszerük vázát.
A jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék a rendelkezésre álló I+K
technológiák, elektronikus kereskedelmi formák ellenére többségében a szállítási és
raktározási feladatok, illetve kapacitások egyszerű hirdetésként történő
megjelenítését biztosítják. A szolgáltatók versenyeztetés útján történő kiválasztására
csak elvétve van lehetőség. Mindemellett az online kapcsolat és a nagyszámú
ajánlatot tartalmazó adatbázis lehetőségeit kihasználó, az ajánlatok kiválasztása során
felmerülő döntési probléma megoldását és a logisztikai folyamatok optimálását
biztosító algoritmusok alkalmazását sem a szakirodalom nem említi, sem pedig az
online börzék nem biztosítanak rá lehetőséget. Ezen hiányosságok fő oka az ilyen
jellegű, a logisztikai (szállítási, raktározási) szolgáltatók és e szolgáltatásokat
igénybe vevők kapcsolatát biztosítani hivatott online börzék korszerű, információs, a
logisztikai folyamatok támogatását szolgáló rendszerként való értelmezésének
hiányára vezethető vissza. Mindemellett, napjainkig nem készült az elektronikus
fuvar- és raktárbörzékre megfelelő színvonalú komplex rendszerterv sem.
A PhD értekezésemben ezért megalkottam az elektronikus fuvar- és raktárbörzék
rendszermodelljét (lásd 1. ábra). A rendszermodell kétféle logisztikai szolgáltatás
(szállítás, raktározás) ajánlatkezelési metódusát a kornak megfelelő I+K
technológiáknak, elektronikus kereskedelmi eszközöknek, operációkutatási és
optimumkeresési eljárásoknak megfelelően támogatja.
A rendszer adatmodelljét MS Access környezetben fejlesztettem és teszteltem.
/3.1. fejezet; [KG1], [KG2], [KG3], [KG12], [KG13], [KG21]/
2) Kidolgoztam az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken alkalmazható, az
információs rendszer dinamikus működését, az igény-kapacitás összerendelés
megvalósítását biztosító elektronikus kereskedelmi módszertani eszköztárat.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék egyik fő feladata az igény-kapacitás
összerendelés hatékony biztosítása. Mindemellett megállapítottam, hogy az
elektronikus fuvar- és raktárbörzék jelenleg szinte kizárólag hirdetésként jelenítik
meg a szállítási/raktározási kapacitásokat/feladatokat.
Az elektronikus kereskedelem lehetőségeit felhasználva sokszínű ajánlatkezelési
palettát dolgoztam ki, a legegyszerűbb katalógusos módszertől kiindulva, az igények
szerint automatikusan küldött ajánlatokon át a logisztikai szolgáltatók
versenyeztetésének lehetőségét biztosító tenderekig és aukciókig.
A tendereztetés logisztikai alkalmazási lehetőségeit (például raktári, anyagmozgató
eszközök beszerzésére kiírt tenderek) gyakorlati példákon keresztül mutattam be.
/3.2.-3.5. fejezet; [KG4], [KG7], [KG9], [KG11], [KG14], [KG17]/
3) Kísérleti úton igazoltam, hogy az AHP alapú döntéstámogatás jól alkalmazható
az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken felmerülő döntési problémák
megoldására és az ezt befolyásoló emberi szubjektivitás hatásainak elemzésére.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzéken az ajánlatok kiválasztását segítő
elektronikus kereskedelmi formák alkalmazása során döntési problémák lépnek fel (a
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sok lehetséges ajánlat közül a céloknak legmegfelelőbb kiválasztása), amelyek
megoldására AHP alapú multikritériumos döntéstámogató algoritmust fejlesztettem
ki (MDA).
Az általam megalkotott MDA alapmodelljének magja a szempontrendszer
hierarchikus felépítése és a szempontok páros összehasonlításának eredményét
tartalmazó mátrix felírása. A szempontok súlyszámait a páros összehasonlítás
mátrixból kiindulva numerikus módszerek segítségével határoztam meg. Az
alternatívák egyes szempontok szerinti relatív értékeinek (a k. alternatíva esetén: R. )
és a szempontok (wi: főszempontok /1...i...f/; wij: főszempontokon belüli
alszempontok /1...j...ai/) súlyszámainak segítségével kalkulált súlyozott teljesítési
érték (Ék) által az ajánlatok között minősített sorrend állítható fel:
É. = ∑k8 fw ∙ ∑ 8 gw ∙ R. ij ⇒ MAX!

(67.)

A közvetlenül nem számszerűsíthető szempontok esetén a súlyszámok generálásánál
használttal megegyező eljárással rendeltem az alternatívákhoz relatív értékeket.
A szubjektivitás hatásainak elemzésére általam kifejlesztett érzékenységvizsgálati
eljárás a szempontokat négy csoportba sorolja (E-1, E-2, E-3, E-4), és megadja, hogy
a minősített sorrend első helyén lévő ajánlat teljesítési értéke miként reagál (meddig
a legkedvezőbb) a vizsgált súlyszám módosítására. Ezzel összefüggésben a
maximális szenzitivitás vizsgálatra alapozva kidolgoztam az egyes súlyszámok
módosítására bekövetkező teljesítési érték változás maximális százalékos értékének
számítására alkalmas formulát. A vizsgált súlyszámok (1...i...v számú), az ezek
változásától függő súlyszámok (v+1....j...f számú) és az egyes alternatívák
alszempontok szerinti súlyozott értékeinek (ci, cj) segítségével az alábbi összefüggés
alapján számítható a k. alternatíva vizsgált súlyszámokra vonatkozó maximális
szenzitivitásának értéke:
S. w$ =
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(68.)

Az eljárásokat MS VBA környezetben fejlesztettem ki, működésüket raktározástechnikai és anyagmozgató eszközök beszerzésére kiírt tenderek és MS Excelben
végrehajtott kísérleti futtatások során teszteltem.
/4. fejezet; [KG5], [KG6], [KG8], [KG9], [KG10], [KG14]/
4) Kísérleti úton igazoltam, hogy a hangyakolónia algoritmusok az elektronikus
fuvar- és raktárbörzéken hatékonyan alkalmazhatóak a szállítási és raktározási
szolgáltatók folyamatainak (járatszerkesztés, kihasználtság) optimálása terén.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék a bennük szereplő szállítási/raktározási
feladatokat és kapacitásokat tároló adatbázis gyors áttekinthetősége és kereshetősége
révén optimumkeresésre adnak lehetőséget. Ehhez a börze dinamizmusa miatt
valósidejű adatokra és automatikus foglalási rendszerre van szükség.
Kifejlesztettem egy, a metaheurisztikus hangyakolónia algoritmuson alapuló
járatszerkesztő eljárást (FB_ACO). Az algoritmus a szállítási feladatok halmazából
kiválasztja és sorba rendezi azokat (1...i...ℓ számút), amelyekkel a korlátozó
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feltételek betartása mellett, egy adott szállítási kapacitással, a lehető legnagyobb
. y••
Hℓ
haszon elérésével lehet egymás után soron következő szállítási feladatokat
teljesíteni. A Hℓ. y•• haszon értéke a szállítási költségek (eljutás: ke, árutovábbítás: ká,
visszatérés: kv) és a fuvardíj (FD) figyelembe vételével kalkulálható. Megalkottam
továbbá az összetett ℍ hasznossági érték fogalmát, amely alapértelmezésben az adott
változat (járat) hasznának (Hℓ. y•• ) és az iterációs lépésekben elért legjobb haszonnak
. y••
(H`
a ) a hányadosa. A ℍ kiegészíthető további tényezőkkel /ℍ=f(H1,...Hh,...Hoh)/,
például a jármű megtett távolsággal súlyozott kapacitás kihasználtságával (ηjm):
ℍ=
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(69.)

Megalkottam egy összefüggést az r. és s. szállítási feladatok (az r. után választható
feladatok száma: 1...t...s...L) egymás után következési valószínűségének (pr,s)
számítására, lásd. (70.). Ezen összefüggésben az ún. feromon értéket (φr,s), mint
keresésből származó információt; és az eljutási távolság (dr,s) reciprokját (a minél
kisebb úthossz elérése érdekében), mint heurisztikus adatot vettem alapul. Az α és β
paramétereket ezek fontosságának megfelelően állítottam be (α=2, β=1/3):
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A feromon frissítést (és koptatást) az r. és s. feladatok járatba vonásával és
sorrendjével elért ℍ összetett hasznossági érték (ℍℓ(r,s)), a konzervatív és a felfedező
keresés egyensúlyának beállítására szolgáló ℬ (az általam javasolt érték: ℬ =5/36)
paraméter valamint a feromon párolgási együttható (ρ=0,1) segítségével végeztem:
φ˜,• = gφ˜,• + ℬ ∙ φ˜,• ∙ ℍℓ(˜,•) i ⋅ ƒ1 − Ö„

(71.)

Kifejlesztettem továbbá egy, a fenti logikán alapuló, a raktározási szolgáltatók által
használható hozzárendelő algoritmust (RB_ACO). Ez alkalmas a megadott
raktározási feladatok halmazából azok kiválasztására, amelyekkel a korlátozó
feltételek betartása mellett a raktározási kapacitáshoz a lehető legnagyobb haszon (ℍ
az adott megoldásban elért és a legjobb tárolótér kihasználtság hányadosa) mellett
lehet raktározási feladatokat hozzárendelni. A feladatválasztási valószínűség
számítása során heurisztikus adatként a tárolandó mennyiség kerül beírásra (kevés
raktározási feladat jó kihasználtság mellett).
Az FB_ACO és RB_ACO algoritmusokat MS VBA környezetben fejlesztettem és
MS Excel segítségével kísérleti úton teszteltem.
/5. fejezet; [KG17], [KG18], [KG19], [KG21], [KG23], [KG24]/
5) Kísérleti úton bizonyítottam, hogy hangyakolónia algoritmus alapú optimálás és

összetett kritériumrendszer alapján az elektronikus fuvar- és raktárbörzék
képesek komplex áruszállítási rendszerek és zöld logisztikai elvek támogatására.
Az elektronikus fuvar- és raktárbörzék a jelenlegi alkalmazási területeken túlmenően
számos olyan logisztikai folyamat támogatására alkalmasak, amelyek esetén
napjainkban a résztvevő felek közötti kommunikációs hiányosságok okozzák a
legnagyobb problémákat. Így az elektronikus fuvar- és raktárbörzék alkalmasak a
gyűjtő/elosztó járatok szervezésére és az egyes szállítási és raktározási kapacitások
szolgáltatók közti megosztására, az eszközpark átcsoportosítására. Alkalmasak a
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különféle áruszállítási módok csatlakozási pontjain ébredő raktározási, és az
ide/innen történő szállítási folyamatok hatékony szervezésére (kombinált áruszállítás,
városi áruellátás). Így képesek a zöld logisztikai elvek támogatására, főként a közúti
járművek számának és a kibocsájtott káros anyag mértékének csökkentése által.
Tézisem bizonyítására felépítettem egy hangyakolónia algoritmust (BA_ACO). Ez az
áruszállítási csomópontokon elhelyezkedő átrakóterminálokra gyűjti, illetve onnan
osztja szét a szállítási feladatokat, amelyek az átrakóközpontok között együttesen,
nagy kapacitású és nagy szállítási távolságú járművel továbbíthatóak a teljes
szállítási útvonal jelentős hosszán. A célfüggvény (H) az összes áruszállítási
teljesítmény növekményének minimalizálása (QCF), az ehhez tartozó összes
futásteljesítmény csökkenés maximalizálása (FCF) a kombinált áruszállítást biztosító
jármű minél jobb kihasználása (KCF) mellett. A modellezési logikát a felmerülő
többlet logisztikai szolgáltatás igények bizonyos mértékű figyelembe vétele céljából
átrakás specifikus időalapú büntetőfüggvénnyel (RIBF) láttam el. Az összetett ℍ
hasznossági érték így (Hmax az elért legjobb haszon):
ℍ=¡

¡

[\]

=

ÇÆÇ
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Ù
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(72.)

Az FB_ACO és RB_ACO algoritmusokhoz képesti eltérés, hogy a feladatválasztási
valószínűségben heurisztikus információként az elszállítandó mennyiség reciproka
szerepel (minél nagyobb futás/közúti járműszám csökkenés elérése érdekében).
A BA_ACO algoritmust MS VBA környezetben fejlesztettem és MS Excel
segítségével kísérleti úton teszteltem.
/6. fejezet; [KG15], [KG16], [KG18], [KG20], [KG22], [KG23]/

8. A
TUDOMÁNYOS
EREDMÉNYEK
GYAKORLATI
ALKALMAZHATÓSÁGA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
Kutatásaim során megállapítottam, hogy a jelenlegi elektronikus fuvar- és raktárbörzék
többnyire csak az ajánlatok katalógus formájában történő meghirdetését, illetve
kikeresését teszik lehetővé. A logisztikai szolgáltatók is sok esetben csupán marketing
csatornának tekintik ezeket az online piactereket. Ezekből kiindulva feltártam, hogy a
jelenlegi gyakorlathoz képest milyen új szolgáltatásokkal lenne bővíthető - a minél
hatékonyabb gyakorlati felhasználás érdekében - az elektronikus fuvar- és raktárbörzék
szolgáltatási kínálata, továbbá hogy a közúti áruszállításon túlmenően milyen egyéb
területeken lehetne a gyakorlatban alkalmazni az elektronikus fuvar- és raktárbörzéket.
Megállapítottam, hogy a nagy volumenű, nagy értékű, ismétlődő szállítási/raktározási
feladatok esetén a szolgáltatásokat igénybe vevők részére célszerű lenne tendereket és
aukciókat kiírni, amelyek a legmegfelelőbb szolgáltató kiválasztására adnak
lehetőséget. A tenderen/aukción történő döntéshozatalhoz és a megfelelő ajánlat
kiválasztásához
multikritériumos
döntéstámogató
algoritmust
(MDA)
és
érzékenységvizsgálati eljárást fejlesztettem ki. Ezen algoritmusokat nem csak
tender/aukció folyamán, hanem az egyszerű katalógusból kiválasztott ajánlatok
összehasonlítására is fel lehet használni, így ezt a döntéstámogatási lehetőséget akár a
logisztikai szolgáltatók is igénybe vehetik.
A kifejlesztett hangyakolónia algoritmuson alapuló járatszerkesztő algoritmus a
szállítási szolgáltatókat abban segíti, hogy a fuvarbörzén megjelenő szállítási feladatok
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halmazából azokat válasszák ki, amelyeket a leghatékonyabban (például a legjobb
pénzbeli haszon mellett) tudnak megoldani (FB_ACO). A szintén hangyakolónia
algoritmuson alapuló hozzárendelő eljárás segítségével a raktározási szolgáltatók a
raktározási feladatok közül a szempontjukból optimálisan megoldhatókat (például a jó
raktárhely-kihasználtságra alapozva) választhatják ki (RB_ACO).
Javaslatokat dolgoztam ki az elektronikus fuvar- és raktárbörzék új gyakorlati
alkalmazási területeire is, ezek a következők:
- a közúti gyűjtő/elosztó járatok szervezése;
- az eszközpark logisztikai szolgáltatók közötti átcsoportosításának támogatása;
- a kombinált áruszállítás és a városi áruellátás támogatása.
A gyűjtő/elosztó szállítás szervezésének támogatásával főként a szállítási szolgáltatók
javíthatják saját logisztikai folyamataikat, az eszközpark átcsoportosítás segítségével
pedig a börzén lévő eszközpark összehangoltan használható ki, virtuális szövetségek
jöhetnek létre. A kombinált áruszállítás és városi áruellátás támogatása a bemutatott
hangyakolónia algoritmussal történhet, amely a járatok összeállításának logikájával,
algoritmusával segíti a folyamatokat (BA_ACO). A felhasználók ez esetben szállítási és
raktározási kapacitást is birtokló (illetve bérbe vevő, lásd eszközpark csere) logisztikai
szolgáltatók. Az alkalmazás előnyei a kapacitások jobb kihasználása mellett a
környezetbarát szállítási módok elterjedésében, a környezet élhetőbbé tételében, azaz a
zöld logisztika elveinek támogatásában nyilvánulnak meg.
A kutatási eredmények az egyetemi oktatásban is felhasználhatóak a BSc szintű
képzésben a közlekedésmérnöki szakon, az MSc szintű képzésben pedig elsősorban a
logisztikai mérnöki szakon. Ennek megfelelően a rendszermodell felépítése és
működése a Logisztikai információs rendszerek című tárgy, a járattervező algoritmusok
(FB_ACO, BA_ACO) a Szállítási logisztika című tárgy, a döntéstámogató algoritmus
(MDA) pedig a különféle tárgyakban vagy éppen a szakdolgozat/diplomaterv
feladatokban megjelenő tervváltozat összehasonlítási feladatok során alkalmazhatóak.
A kutatás kapcsolódik más, készülőben lévő PhD értekezések témájához is. Eredményei
így például felhasználhatóak a city logisztikai kutatásokban (főleg a BA_ACO
algoritmus), de a kidolgozott optimumkeresési algoritmusok révén kapcsolódik a
mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatásokhoz is.
A továbbfejlesztés irányaként elsősorban az új gyakorlati alkalmazási lehetőségek
további feltárása (főként a kombinált áruszállításra és/vagy városi áruellátásra
vonatkozó mintarendszer megalkotása), részletes kidolgozása valamint az algoritmusok
további finomítása jelölhető meg. Az optimumkeresés terén talán az egyik legtöbbet
ígérő fejlesztési irány a gyűjtő/elosztó szállítás és a rendszerszintű optimum
feltételeinek és megoldási módszereinek kidolgozása. A hangyakolónia algoritmusok
által az értekezésemben megoldott feladatokra (gráfban keresés, kapacitáskihasználtság
optimalizálás) készíthető például egy általános, többváltozós diszkrét nem lineáris
matematikai megfogalmazás a Bellman elv szerint (lásd [AC7] és [AC16]). BÓNA
munkái ([AC4], [AC5], [AC6]) is kiváló alapot nyújthatnak az optimumkeresés (például
a raktárbörzék segítségével történő készletszabályozás) területén.
További kutatási lehetőségek merülhetnek fel az ilyen börzékhez kapcsolódó
jogszabályi és pénzügyi kérdések terén. Érdekes fejlesztési irányokat vethetnek fel a
közösségi közlekedés területén ismeretes igénybefolyásolás lehetőségei is. Ez utóbbi
kettő terület jó példát és lehetőséget ad más szakterületek és más tanszékek bevonására
az elektronikus fuvar- és raktárbörzékkel kapcsolatos kutatásokba.
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1. MELLÉKLET: ONLINE FUVAR- ÉS RAKTÁRBÖRZÉK ÉS FŐBB
SZOLGÁLTATÁSAIK
1.1.1. Magyar nyelven elérhető fuvarbörzék és főbb szolgáltatásaik
-

szállítási feladatok/kapacitások hirdetése/keresése:
http://www.teleroute.hu (fontosabb extra: útvonaltervezés)
http://www.fuvarborze.eu
http://www.lkw-walter.hu
http://www.logintrans.hu
http://fuvarborze.logportal.hu
http://www.box24.de
http://www.transportinfocenter.com
http://www.kiessling.hu
http://www.truxter.com

-

szállítási feladatok/kapacitások hirdetése/keresése, tenderkiírások készítése:
http://www.timocom.hu (fontosabb extra: útvonaltervezés)

1.1.2. Magyar nyelven elérhető raktárbörzék és főbb szolgáltatásaik
-

raktározási kapacitások hirdetése/keresése:
http://www.raktaram.hu
http://www.raktar.info

1.1.3. Magyar nyelven elérhető fuvar- és raktárbörzék és főbb szolgáltatásaik
-

szállítási/raktározási kapacitások/feladatok hirdetése/keresése
http://www.speditionline.com

1.2.1. Kizárólag csak idegen nyelven elérhető fuvarbörzék és főbb szolgáltatásaik
-

szállítási feladatok/kapacitások hirdetése/keresése:
http://www.lkwonline.de
http://www.portsieben.de
http://www.freightnow.com.au
http://www.aktuell3000.de
http://www.spenak.com
http://www.cargotrans.net
http://www.logbay.de
http://www.nolis.com
http://www.freight-exchange.fr
http://www.transpobank.com
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http://www.freighttender.com
http://www.freightexchangeonline.com
http://www.freightex.com/
http://www.loadup.co.uk
http://www.freight-x.net
http://en.trans.eu
http://www.courierexchange.co.uk
http://www.freight2mail.com
http://www.spediter.com
http://app.logistia.com
http://www.trans-boerse.com
http://www.wtransnet.com
http://www.delego.com
http://www.fixemer.de
http://www.truckstop.com
http://www.cargotc.com
-

szállítási feladatok/kapacitások hirdetése/keresése, tender és/vagy aukciós
kiírások készítése:
http://frachtenboerse.bahn-hafen.de
http://www.cargoclix.com
http://www.benelog.com
http://www.transporeon.com

1.2.2. Kizárólag csak idegen nyelven elérhető online raktárbörzék és főbb
szolgáltatásaik:
-

raktározási kapacitások hirdetése/keresése:
http://www.lagerflaeche.de
http://www.lagerboerse.com
http://www.umzugsauktion.de/lager/lagernutzung-lagerboerse.shtml
http://www.lageroptimal.com
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2. MELLÉKLET: PÉLDÁK
AZ ELEKTRONIKUS
RAKTÁRBÖRZÉK TÁBLASZERKEZETÉRE

FUVAR-

ÉS

2.1. Példa az elektronikus fuvarbörzéken alkalmazható táblaszerkezetre (MS
Access környezetben kifejlesztve és tesztelve)

2.2. Példa az elektronikus raktárbörzéken alkalmazható táblaszerkezetre (MS
Access környezetben kifejlesztve és tesztelve)
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3. MELLÉKLET: AZ MDA KEZELŐFELÜLETEI (SÚLYSZÁMOK ÉS
KÖZVETLENÜL NEM MÉRHETŐ ALTERNATÍVÁK ÉRTÉKEINEK
LÉTREHOZÁSA, KIÉRTÉKELÉS, ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT)

Itt kell megadni az értékelési
szempontokat, illetve a nem
számszerűsíthető szempontok
esetén az egyes alternatívákat.

A páros összehasonlítás mátrix
első sorának kitöltése után
automatikusan generálja a
mátrix többi elemét, majd a
súlyszámokat.

A súlyszámok és az egyes
alternatívák relatív értékeinek
a
kiértékelést
végző
munkalapra történő másolása.

Itt kell megadni az értékelési
szempontokon belüli további
szempontok és a kiértékelendő
alternatívák számát.

A kiértékelés végrehajtása és a
riport létrehozása.

A szemponttípusok és a
súlyszámok
módosíthatósági
határainak meghatározása.
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4. MELLÉKLET: PÉLDÁK AZ MDA ALKALMAZÁSÁRA A LOGISZTIKAI
TANÁCSADÓI GYAKORLATBAN
4.1. Példa az MDA alkalmazására (kiértékelés, érzékenységvizsgálat) folyamatos
működésű anyagmozgató rendszerre kiírt tender esetén (az Adversum Kft.-nél
végzett projekt alapján)
4.1.1. A kiértékelő táblázat
Főszempont
Ssz.
1

Név
Műszaki
követelmények

Alszempont
Súlyszám

Ssz.

0,438

1

2

Üzembe helyezés
követelményei

0,146

3

Ár

0,219

4

Határidő

0,088

5

Garancia

0,109

Alternatívák
Súlyszám

Értelmezés

1

2

3

Ideális

Rakat méret

0,152

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

2

Rakat súly (kg)

0,152

Nagyobb

20

12

25

25

3

Maximális kapacitás

0,152

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

4

Görgő lejtés állíthatósága

0,051

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

5

Teljes mélység (mm)

0,051

Kisebb

2040

1900

2068

1900

6

Teljes magasság (mm)

0,076

Kisebb

2504

2500

2500

2500

7

Teljes szélesség (mm)

0,076

Kisebb

12840

12960

12628

12628

8

0,076

Nagyobb

28

28

28

28

0,076

Nagyobb

3

3

3

3

10

Csatornák száma
Egymás mögött elhelyezhető ládák
száma
Tároló szintek száma

0,051

Nagyobb

5

5

5

5

11

Állvány állíthatósága

0,051

Nagyobb

0,32

0,36

0,32

0,36

12

Egyéb kellékek

0,038

Nagyobb

0

0

1

1

1

Kirakodás

0,176

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

2

Anyagkezelés

0,176

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

3

Anyagtárolás

0,176

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

4

Energia

0,059

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

5

Segédeszköz

0,176

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

6

Munkaidő

0,088

Nagyobb

0,4

0,4

0,2

0,4

7

Padlózat

0,088

Nagyobb

0,33

0,33

0,33

0,33

8

Hulladékkezelés

0,059

Nagyobb

0,25

0,25

0,50

0,5

1

Nettó beszerzési ár (ezer Ft)

0,8

Kisebb

1915

1799

2004

1799

2

Fizetési határidő (nap)

0,2

Nagyobb

30

30

30

30

1

Szállítási idő (naptári hét)

0,4

Kisebb

5

6

5

5

2

Szerelési idő (nap)

0,5

Kisebb

1

2

2

1

3

Különleges igény a szerelésnél

0,1

Kisebb

0,33

0,33

0,33

0,33

1

Garancia időtartama (év)

0,50

Nagyobb

5

2

5

5

2

Utánszállítási garancia (év)
Díjmentes felülvizsgálat időköze
(hónap)

0,25

Nagyobb

0,39

0,48

0,13

0,48

0,25

Nagyobb

0,71

0,14

0,14

0,71

9

3

Név

1

Műszaki
követelmények

0,438

0,922

0,881

0,991

0,991

2

Üzembe helyezés
követelményei

0,146

0,971

0,971

0,956

0,971

3

Ár

0,219

0,951

1

0,918

1

4

Határidő

0,088

1

0,683

0,750

1

5

Garancia

0,109

0,950

0,500

0,617

0,950

Alternatíva sorszáma
Súlyozott teljesítési érték

Alternatívák végső sorrendje

Alternatíva sorszáma
Súlyozott teljesítési érték
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1

2

3

0,9453

0,8611

0,9077

1

3

2

0,9453

0,9077

0,8611

4.1.2. Az érzékenységvizsgálat eredményei számokban és diagramon ábrázolva
Az "1" alternatíva első helyen történő rangsorolását biztosító súlyszámok
Súlyszám határok

Főszempont megnevezése és súlyszámának jellege

Felső határ

Az "1" alternatíva teljesítési értékváltozásának jellege

S1(w)

Alsó határ
E-3

0,00

0,63

monoton csökkenő

1,944%

Üzembe helyezés követelményei

E-1

0,00

1,00

monoton növekvő

0,457%

Ár

E-3

0,00

0,71

monoton növekvő

0,182%

Határidő

E-1

0,00

1,00

monoton növekvő

0,555%

Garancia

E-1

0,00

1,00

monoton növekvő

0,061%

Az "1" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

Műszaki követelmények

1
0,99
0,98
0,97
0,457%
0,96

0,555%
0,061%

0,95
0,94
0,93
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Az "1" alternatíva súlyozott teljesítési értéke

Súlyszám (E-1)

1
0,99
0,98
0,97
1,944%

0,96

0,182%
0,95
0,94
0,93
0

0,2

0,4

0,6

Súlyszám (E-3)
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0,8

1

4.2. Példa az MDA alkalmazására (kiértékelés, érzékenységvizsgálat) soros
állványos tárolási rendszerre kiírt tender esetén (Az Adversum Kft.-nél végzett
projekt alapján)
4.2.1. A kiértékelő táblázat
Főszempont
Ssz.

Név

Alszempont
Súlyszám

Ssz.

Név

Alternatívák
Súlyszám

Értelmezés

1

2

3

4

5

6

7

8

Ideális

1

Ár

0,574

1

Ár (ezer Ft)

1

Kisebb

114315

140880

102000

81030

150000

136780

126021

110490

81030

2

Szállítási határidő

0,115

1

Szállítási határidő (hét)

1

Kisebb

8

6

4

8

8

8

8

6

4

3

Szerelés

0,115

1

Szerelés (nap)

1

Kisebb

9

14

9

30

22

23

30

14

9

4

Garancia

0,082

1

Garancia (év)

1

Nagyobb

5

1

2

1

1

2

2

2

5

5

Fizetés

0,115

1

Előleg (%)

0,5

Kisebb

0

0,3

0,3

0

0,4

0,3

0

0,3

0

2

Határidő (nap)

0,5

Nagyobb

30

30

30

30

8

8

15

15

30

1

Ár

0,574

0,7088

0,5752

0,7944

1

0,5402

0,5924

0,6430

0,7334

1

2

Szállítási határidő

0,115

0,5000

0,6667

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6667

1

3

Szerelés

0,115

1

0,6429

1

0,3

0,4091

0,3913

0,3

0,6429

1

4

Garancia

0,082

1

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

1

5

Fizetés

0,115

1

0,5

0,5

1

0,1333

0,1333

0,75

0,25

1

1

2

3

4

5

6

7

8

0,7756

0,5541

0,7755

0,7967

0,4460

0,4903

0,5796

0,6325
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4.2.2. Az érzékenységvizsgálat eredményei számokban és diagramon ábrázolva
A "4" alternatíva első helyen történő rangsorolását biztosító súlyszámok
Súlyszám határok

S4(w)
A "4" alternatíva teljesítési érték-változásának jellege

Alsó határ
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