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 :מטרות הקורסא. 
הצגת מודלים,כלים ושיטות מתקדמות בתחבורה,השימושים השונים למודלים, לכלים 

 ולשיטות בלוגיסטיקה
 :תוכן הקורסב. 

מבוסס רשת ומטריצה, מסלול קצר ברשת סטוכסטית, -רשתות ותורת הגרפים,מסלול קצר
בעיית הסוכן הנוסע ומחלק הדואר הסיני, ניתוב רכבים ואלגוריתמים מקורבים לפתרון, 

בלוגיסטיקה  GIS -זרימה מקסימאלית,זרימה בעלות מינימאלית,מיקום מתקנים. שימוש ב
 .ArcGISשל  Network Analyst-בשילוב מעבדה על בסיס כלי ה

. 

 מהלך השיעורים:
 הרצאות, תרגילים ומעבדות

 
  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

 הערות  נושא השיעור מס' השיעור

  מבוא 1

  רשתות וגרפים 2

 SOLVERכולל עבודה עם  זרימה ברשת 3+4+5

  מסלול קצר 7+6

  ניתוב רכבים 9+8

 Network Analyst-עבודה עם ה מעבדה 11+11

  מיקום מתקנים 12+13

 
 

 :חובות הקורסג. 

 
 דרישות קדם:     

 
 חובות / דרישות / מטלות: 

 
 :מרכיבי הציון הסופי 

 07%  ומעלה. 07 -בחינה סופית )ציון מספרי( ציון עובר 

 07%  ומעלה 07 –תרגילים )ציון מספרי( ציון עובר. 
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 להנחיות הרשומות בדפי התרגילים.הגשת תרגילים בזוגות קבועים ובהתאם 
 )כל אחד בנפרד(. מעבר הקורס מחייב ציון עובר בבחינה ובתרגילים

 

 )רשות( ביבליוגרפיה:ד. 
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  חומר מחייב למבחנים: 

 תכני ההרצאות, תרגילים ומעבדות כמפורסם באתר.
 
 
 

 


