
LOGISZTIKAI RENDSZEREK

Járatoptimalizálási programcsomagok
Miben különböznek egymástól a járatoptimalizáló programcsoma-
gok? Milyen követelményeket kell teljesíteniük? Ezekre a kérdések-
re kereste a választ a DAV/Bremen és a Bremerhaveni Főiskola egy
piackutatás során.

Járattervezés: ez erőforrások optimális elosztása
A mai vállalatok piaci versenyképessége már nem csupán az egyes részt-

vevők szaktudásán múlik. Egyre nagyobb szerepe van az erőforrások optimá-
lis elosztásának. Ide tartozik a járattervezés is, amelynek az a célja, hogy a
szállítási megrendeléseket egy megfelelő tervezési időszakban a kapacitás-
és az időbeli korlátozások figyelembevételével minimális szállítási útvonal
befutásával, minimális idő és/vagy költség ráfordítással hajtsák végre. Egy a
DAV/-Bremen és a Bremerhaveni Főiskola által végzett kutatási/fejlesztési
projektben összehasonlították a különböző járatoptimalizálási programcsoma-
gokat.

Egy kiértékelő táblázatban (1. táblázat) a legismertebb és legújabb járat-
optimalizálási programcsomagokat értékelték a következő főbb szempontok
(kritériumok) figyelembevételével: technikai követelmények, térképi háttér, op-
timalizáló eljárások, költségtényezők, a járművek és az ügyfelek/depók törzs-
adatai, megrendelésállomány, a járművezetők és a szolgáltatók adatbázisa.
Az adott szempont teljesítését ● jelöli, annak hiányát pedig ○. A cikkben közölt
táblázatkivonat csak a négy legfontosabb szempont szerinti értékelést tartal-
mazza. Emellett az egyes szempontok pontszámértéket is kaptak, amelyek
alapján a járattervező rendszereket rangsorolták. Összesen 100 pontot lehe-
tett elérni az elemzések során (2. táblázat).

Teljesítik-e a programcsomagok a követelményeket?
Kétlépcsős döntés-előkészítő rendszer

A vizsgált programokra általánosan jellemző, hogy kétlépcsős döntés-
előkészítést támogatnak. Az első lépésben a legrövidebb időszükséglet sze-
rint előtervezik a járatokat. A részletes tervezés során a diszpécser beavatko-
zásaira van lehetőség. A második lépésben az elkészült járatajánlás további
optimalizálása következik, és a később beérkezett vagy módosított küldemé-
nyeket is tervezi a rendszer.













2. táblázat
A járattervező rendszerek ranglistája

Helyezés Gyártó Pontszám
  1 Inform 85,6
  2 Alfaplan 69,8
  3 FLS 68,8
  4 Logiplan 67,0
  5 Salt 67,0
  6 Corbitconnect 66,8
  7 Dr. Städtler 63,5
  8 IVU 58,7
  9 Profi. L 58.0
10 Uniopt 50,3
11 Prologos 48,0
12 Pro DV 45,7

A depók, a fel-, ill. leadóhelyek részletes nyilvántartása
a kiszolgálási időablakokat is beleértve

A kiszolgálási pontokat valamennyi rendszer részletesen tartja nyilván.
Számos szoftverkészítő külön paramétereket vezet be, amelyekkel a helyi
adottságok nagy pontossággal leírhatók.

A többdepós elosztás problémájának megoldási lehetősége
(Multi-CC-képesség)

A Multi-CC-probléma megoldása sok szoftveres cég számára nagy kihí-
vást jelent. Csupán az Inform cég kínál erre a feladatra megoldást. Az FLS-nél
külön meg kell terveztetni egy depójáratot.

A járművezető tapasztalatának és a tehergépkocsi felszereltségének
figyelembevétele

A tehergépkocsik felszereltsége egy egyszerű paraméterrel figyelembe
vehető. A járművezetők vonatkozásában a feladat összetettebb. Ehhez szá-
mos információt kell gyűjteni a járművezetőkről, amelyek azonban többnyire
nem befolyásolják az optimalizálást. Az FLS és az Inform ért el eredményeket
ezen a területen. Az Inform esetében még a tervezés során is figyelembe ve-
hető ez a paraméter. Egyébként általában nehéz feladatot jelent a járműve-
zetők tapasztalatának leképezése; egyes termékeknél ez a kitűzött célok kö-
zött szerepel.



Rakodótér-optimalizálási funkció

Rakodótér-optimalizálási funkcióval eddig csak ritkán lehetett találkozni.
Az Alfaplan, a Logiplan és a Profi.L szolgáltatja csupán.

Kombinált be- és kirakás egy járaton belül 

Az Uniopt rendszernél nincs lehetőség terítő- és gyűjtőjáratok kombinálá-
sára. A rendszert elsősorban a nyersolaj- és tejipari termékek szállításának
irányítására alkalmazzák, ahol erre a funkcióra nincs szükség.

A diszpozíciós szoftverhez illesztő felületek megléte

Valamennyi rendszernél van illesztési felület.

Az optimalizálási eljárás gyors futási sebessége, különös tekintettel
a szokatlan probléma méretekre

A futási idő erősen függ az adott megrendelés állomány méretétől. A fel-
használónak ezen a területen magának kell tesztelnie a rendszereket annak
érdekében, hogy konkrét eredményekhez jusson.

Gyűjtő és kocsirakományú áruforgalom, illetve közvetlen fuvarozás,
valamint terítőjáratok készítésének támogatása

A terítőjáratok (Milkruns), azaz amikor egy-egy járatban minden megren-
delés átrakás nélkül teljesíthető, továbbá a közvetlen kiszállítás a programok
számára nem jelent problémát. Ennél nehezebb feladatnak bizonyul viszont a
gyűjtőfuvarok szervezése. Önálló döntési lehetőség csak az Inform és az FLS
termékeinél áll rendelkezésre. 

A tehergépjárművek többszöri felhasználása
egy tervezési időszak optimalizáló eljárásai során

A járműveknek többszöri felhasználása egy tervezési időszakon belül (a
jármű kiürítése a tervezési időszak vége előtt) csupán a Logiplan rendszere
esetében nem lehetséges.

Dinamikus járatoptimalizálás

A dinamikus optimalizálás a járatoptimalizálás csúcspontját jelenti. Ezt a
funkciót az FLS, az Inform és az IVU támogatja.



A program rugalmassága a megrendelés-állomány struktúrájának
megváltozásakor, illetve kivételes esetekben

A megrendelés-állomány strukturális megváltozásának semmilyen hatása
sincs az algoritmus paraméterezésére. A módszerek akkor is az optimális
eredményeket szolgáltatják, ha a struktúra megváltozik, vagy kivételes hely-
zetek alakulnak ki. Amint a további optimalizálási lépések megvalósulnak, a
legtöbb tervezési rendszer lehetővé teszi, hogy az első lépésben csak előze-
tes optimalizálással előterv készülhessen, és később indítsák el a finomterve-
zést. Ennek során a bejárási időt kell megadni, majd többlépéses optimalizá-
lás, illetve a kapcsoló felületen való paraméter pontosítás következik.

A jármű tényleges tartózkodási helyének figyelembe vétele
a tervezési időszak elején

A programcsomagoknak nagyjából a fele képes szabad helymegadással
(pl. egy autópálya-pihenőhely bevitelével), mint új kezdeti tartózkodási hely
adattal dolgozni, a többiek mindig egy előre megadott, rögzített pontról indítják
a járműveket.

Eredmények
Az értékelés alapján az Inform cég Tess nevű szoftver terméke bizonyult

a legjobbnak. Ez a rendszer alkalmas egyidejűleg több depó kezelésére, ami
dinamikus optimalizálást tesz lehetővé, sokoldalú szolgáltatást biztosít, vala-
mint a rendszer kifinomult törzsadat rendszerrel dolgozik. Emellett jónak bizo-
nyultak az Alfaplan és az FLS termékei is. Az Alfaplan a törzsadatokat önálló-
an kezeli a rakodótér optimalizálás és szolgáltatási pontok meghatározása
során is. Az FLS a Multi-CC probléma közelítő megoldását szolgáltatja, és di-
namikus optimalizálást tesz lehetővé. 

(Dr. Tokody Jenő)
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