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Пошук оптимальних маршрутів для автопарку 

дистриб’юторської компанії  

Мета роботи – навчити студентів шукати оптимальні маршрути 
перевезення вантажів із мінімальними витратами 
та з урахуванням техніко-експлуатаційних 
параметрів транспортних засобів 

Завдання  

Знайти найбільш оптимальні маршрути для автопарку 

дистриб’юторської компанії для доставки товарів зі складу в 25 

роздрібних магазинів. Кожен магазин має певні потреби в товарі, а 

кожна вантажівка має обмежену вантажопідйомність.  

Основна мета – підібрати вантажівки в автопарку під певний 

набір магазинів і розподілити доставки таким чином, щоб знизити 

загальні транспортні витрати.  

 

Порядок виконання роботи 

Перед початком роботи необхідно запустити ArcMap з меню Пуск 
та в наступному діалоговому вікні вказати, що будемо працювати з 
існуючими картами. Далі потрібно перейти до папки, де розташовано 
файл Exercise08.mxd та відкрити його в ArcMap. 

Слід переконатися (рис. 1), що модуль Network Analyst 
підключений (на панелі Налаштування - Додаткові модулі).  

 

 

Рисунок 1 – Діалогове вікно Додаткових модулів 
 

Якщо панель інструментів Network Analyst іще не відображається 
(рис. 2), то необхідно її додати (меню Налаштування – Панелі 

інструментів - Network Analyst).  
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Рисунок 2 – Панель інструментів Network Analyst 
За допомогою кнопки  (Вікно Network Analyst) – включити вікно 

Network Analyst (рис. 3), яке в любий момент можна ввімкнути та 
вимкнути.  

 

 
Рисунок 3 – Вікно Network Analyst 

 
1. Розрахунок найбільш оптимального маршруту з 

врахуванням послідовності замовлень 

 
1.1 Для вирішення поставленого завдання використаємо шар 

аналізу Задача вибору маршруту транспорту. Щоб його створити, 
необхідно на панелі інструментів Network Analyst клацнути на пункті 
Network Analyst (рис. 4) та в падаючому меню вибрати Нова задача 

вибору маршруту транспорту маршрут (New Vehicle Routing 
Problem). 

 

 
 

Рисунок 4 – Створення нового шару аналізу 
 
Шар аналізу Задача вибору маршруту транспорту буде додано в 

вікна Network Analyst та таблицю змісту ArcMap.  
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Класи мережевого аналізу: Замовлення (виклики) (Orders), Гаражі 
(Depots), Маршрути (Routes), Повернення в гараж (Depot Visits), Межі 
(Breaks), Зони маршрутів (Route Zones), Вихідні точки маршрутів 
(Route Seed Points), Оновлення маршрутів (Route Renewals), 
Спеціальні вимоги (Specialties), Пари замовлень (Order Pairs), Бар’єри 
(Point, Line, Polygon Barriers) – порожні.  

1.2 Додавання замовлень магазинів 

Розташування роздрібних магазинів будуть додані в клас аналізу 
мережі Замовлення (Orders). Замовлення можна уявити як заявки, які 
необхідно виконати, оскільки кожен магазин замовляє певну кількість 
товару зі складу (центру розподілу). Елементи класу Замовлення 
(Orders) в кінцевому результаті будуть зупинками на маршруті 
транспорту. 

Розташування магазинів уже додані в якості шару характеристик 
«Магазини» (Stores) в документ карти (рис. 5). Атрибути шару 
«Магазини» (Stores) містять відомості про загальну вагу товару, попит 
(поле Demand, в фунтах), який потрібно кожному магазину; час, коли 
повинна бути виконана його доставка (поля TimeStart1, Time End1 – в 
даному випадку є часом роботи магазину); і час розвантаження товару 
(поле ServiceTime, в хвилинах) у кожному магазині.  

 

 
Рисунок 5 – Атрибути шару «Магазини» 

 
Ці точкові характеристики магазинів будуть додані в шар аналізу 

Задача вибору маршруту транспорту в якості замовлень. Для цього 
у вікні Network Analyst (рис. 6) необхідно клацнути правою кнопкою 
миші на кнопці Замовлення (Orders(0)) та вибрати команду 
Завантажити розташування (Load Locations). 

Відкриється відповідне діалогове вікно (рис. 7). Виберіть Магазини 
(Stores) в списку Завантаження розташувань (Load Locations). 
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Рисунок 6 – Завантаження розташувань магазинів 

 

 
Рисунок 7 – Діалогове вікно команди Завантаження розташувань 

(Load Locations) – Магазини  
 
Розділ Властивості аналізу розташування (Location Analysis 

Properties) діалогового вікна Завантажити розташування (Load 
locations) дозволяє нам вказувати, які саме атрибути класу об’єктів 
Магазини містять дані, що будуть використані при вирішенні завдання 
вибору маршруту транспорту. У розділі Властивості аналізу 

розташувань (Location Analysis Properties) необхідно переконатися, 
що властивість Назва (Name) автоматично відповідає полю NAME, а 
властивість Час розвантаження (ServiceTime) – полю ServiceTime.  

Далі у Полі (Field) слід задати значення для властивостей 
TimeWindowStart1 – TimeStart1; TimeWindowEnd1 – TimeEnd1; 
DeliveryQuantities (обсяг доставки) – Demand (попит). 
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Введіть значення 0 на закладці Значення за замовчуванням (Default 
Value) для властивості MaxViolationTime1 (порушення правил часу). 
Якщо задати нульове значення цієї властивості, це буде означати, що 
не дозволяється порушувати час доставки товару. Вікно Завантаження 
розташувань з правильно заповненими значеннями властивостей шару 
аналізу повинне мати вигляд, як на рисунку 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Вигляд діалогового вікна Завантаження розташувань  
 

Натисніть ОК. 25 магазинів будуть 
відображені на карті, як зупинки на маршруті 
транспорту, і приведені в списку у вікні 
Network Analyst, як Замовлення (Orders (25)). 
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1.3 Додавання складів 
Товари доставляють з одного центру розподілу, розташування 

якого показано на шарі просторових об’єктів DistributionCenter в 
ArcMap. Центр розподілу працює з 8:00 до 17:00. Ця точкова 
характеристика повинна бути додана в клас аналізу мережі Склади 
(Depots). 

Аналогічно, як у пункті 1.2, у вікні Network Analyst клацніть 
правою кнопкою миші на кнопці Склади (Depots (0)) і виберіть 
команду Завантажити розташування (Load Locations). Відкриється 
діалогове вікно Завантаження розташувань (Load Locations) (рис. 9). 

Виберіть Центр розподілу (DistributionCenter) в списку 
Завантаження розташувань (Load Locations). У розділі Властивості 

аналізу розташувань (Location Analysis Properties) переконайтеся, що 
властивість Назва (Name) автоматично відповідає полю NAME. 

Введіть значення 8 AM в поле Значення за замовчуванням (Default 
Value) для властивості TimeWindowStart1. Введіть значення 5 PM в 
поле Значення за замовчуванням (Default Value) для властивості 
TimeWindowEnd1. 

 

 
 

Рисунок 9 – Діалогове вікно команди Завантаження розташувань 
(Load Locations) – Склади 

 
Натисніть ОК. 
Один пункт розподілу буде відображено у 
вікні Network Analyst, як Склад (Depots (1)) 
та на карті.  
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1.4 Додавання маршрутів 
В центрі розподілу є три вантажівки, кожна з яких може 

перевозити не більше 15 тис. фунтів товару. Потрібно додати три 
маршрути (один для кожної вантажівки) і задати властивості для 
маршрутів виходячи з інструкцій наданих центром розподілу. 

У вікні Network Analyst (рис. 10) клацніть правою кнопкою миші 
на кнопці Маршрути (Routes (0)) і виберіть команду Додати елемент 
(Add Item). Новий маршрут Елемент 1 (Item 1) додається на закладці 
класу Маршрути (Routes) у вікні Network Analyst, після чого 
відкриється вікно Властивості (Properties) для маршруту. 

 

                   
Рисунок 10 – Діалогові вікна Network Analyst та Властивості 

(Properties) маршруту 
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У вікні Властивості (Properties) задайте атрибути для маршруту, як 
показано в таблиці 1. У стовпці опису наводяться пояснення по 
кожному значенню. Не змінюйте в таблиці значення атрибутів за 
замовчуванням. 

 
Таблиця 1 – Значення та опис атрибутів маршруту 

 

Attribute – 
Атрибут 

Значення Опис 

Name Truck_1 Назва транспортного засобу 

StartDepotName 
Сан-
Франциско 

Вантажівка починає рух за маршрутом від 
центру розподілу 

EndDepotName 
Сан-
Франциско 

Вантажівка повертається в центр розподілу в 
кінці маршруту 

StartDepotServiceTime 60 
Час (в даному випадку в хвилинах), який 
потрібен для повного завантаження 
вантажівки товаром 

EarliestStartTime 8 AM 
Вантажівка може почати доставку, як тільки 
центр розподілу відкриється о 8:00 

LatestStartTime 8 AM 
Вантажівка повинна розпочинати роботу 
якомога раніше 

Capacities 15000 
Місткість. Вантажівка може перевозити не 
більше 15 тис. фунтів товарів 

CostPerUnitTime 0.20 
Водій вантажівки отримує 12 доларів за 
годину, тобто його заробітна плата становить 
12 доларів / 60 хвилин = 0,20 центів за хвилину 

CostPerUnitDistance 1.5 
Середня вартість у доларах на милю з 
врахуванням витрат палива, амортизації 
вантажівки і обслуговування 

MaxOrderCount 10 
Максимальна кількість магазинів, які можуть 
бути обслужені вантажівкою 

MaxTotalTime 360 
В силу обмежень робочого дня водії не 
можуть працювати довше шести годин (360 
хвилин) 

MaxTotalTravelTime 120 

Щоб не порушувати обмежень робочого дня і 
обслуговувати достатню кількість магазинів, з 
огляду на час розвантаження у кожного 
магазину, вантажівка повинна витрачати не 
більше двох годин (120 хвилин) на рух по 
вулицях 

MaxTotalDistance 80 

Щоб збалансувати щоденні витрати на паливо 
і обслуговування для всього автопарку, кожна 
вантажівка повинна проїжджати не більше 80 
миль маршруту 
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Натисніть ОК. 
Новий маршрут Truck_1 додається в клас маршрутів у вікні 

Network Analyst. 
Оскільки три вантажівки в центрі розподілу не відрізняються одна 

від одної, можна зробити дві копії першої вантажівки і перейменувати 
їх. Для цього клацніть правою кнопкою миші на об’єкті маршруту 
Truck_1 у вікні Network Analyst (рис. 11) і виберіть команду 
Копіювати (Copy). Далі клацніть правою кнопкою миші на класі 
Маршрут (Route (1) у вікні Network Analyst і виберіть команду 
Вставити (Paste). Клас Маршрути (Routes) буде містити два 
ідентичних об’єкта маршруту. Повторіть попередній крок, щоб 
створити третій об’єкт маршруту (рис. 11). 

1)                   2)  

 

3)                                   4)   
 

Рисунок 11 – Послідовність створення маршрутів 
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Двічі клацніть на другому об’єкті Truck_1 в списку. Відкриється 
вікно Властивості (Properties). Клацніть на властивості Назва (Name) і 
введіть Truck_2. Двічі клацніть на клавішу Enter. Маршрут отримає 
унікальне ім’я, і вікно закриється. 

Зробіть все те саме для зміни назви останнього маршруту на 
Truck_3. 

1.5 Налаштування параметрів та розрахунок оптимальних 

маршрутів з врахуванням послідовності замовлень 
Для встановлення параметрів аналізу 

натискаємо ЛКМ на кнопку Властивості 
шару аналізу (Analysis Layer Properties) у 
вікні Network Analyst. 

Відкриється діалогове вікно, де слід перейти на закладку 
Налаштування аналізу (Analysis Settings) (рис. 12). 

В налаштуваннях шару аналізу Завдання знаходження 
транспортного маршруту переконайтеся, що:  

- Атрибут часу (Time Attribute) визначено як Час руху в хвилинах 
(TravelTime (Minutes)). Інструмент вирішення задачі VRP 
використовує цей атрибут для розрахунку витрат між замовленнями і 
складом на основі тимчасових показників; 

- у списку Атрибут відстані (Distance Attribute) встановлено 
Метри (Meters). Цей атрибут використовується для обчислення 
відстаней між замовленнями і складом з метою обмеження та 
створення маршрутів. Але головною метою інструменту вирішення 
завдання VRP є мінімізація витрат виходячи з тимчасових показників; 

- у властивості Дата за замовчуванням (Default Date) значення 
День тижня (Day of Week) вибрано в списку, що розкривається 
небхідний день тижня ; 

- для властивості Лічильник місткості (Capacity Count) задано 
значення 1. Це значення вказує на те, що місткість товарів, що 
доставляються, вимірюється лише за одним показником. В даному 
випадку цей показник – вага (в фунтах). Якби місткість була вказана 
за допомогою двох показників, наприклад, ваги і об’єму, то лічильник 
місткості мав би значення 2; 

- для значення Хвилини (Minutes) задано властивості Одиниці 

часу (Time Field Units). Ця властивість вказує на те, що всі атрибути 
на основі часу, такі як ServiceTime і MaxViolationTime1 для класу 
Замовлення (Orders) і MaxTotalTime, MaxTotalTravelTime і 
CostPerUnitTime для класу Маршрут (Route), задаються в хвилинах; 
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- для властивості Одиниці виміру відстані (Distance Field Units) 
задано значення Милі (Miles). Дана властивість вказує на те, що всі 
атрибути на основі відстані, такі як MaxTotalDistance and 
CostPerUnitDistance для класу Маршрути (Routes), задаються у милях; 

- оскільки вантажівки не можуть робити U-подібні розвороти, 
задайте властивості U-подібні розвороти на розв’язках (U-Turns at 
Junctions) значення Не дозволено (Not Allowed); 

- в списку Тип вихідної геометрії (Output Shape Type) вибрано 
Пряма лінія (Straight Line). Можливі такі варіанти: Істинна форма з 
вимірюванням (True Shape with Measures) або Істинна форма (True 
Shape), якщо потрібно, щоб маршрути проходили по вулицях. 
Зверніть увагу, що цей параметр впливає лише на відображення 
маршрутів, а не результатів, визначених інструментом вирішення 
завдання VRP; 

 

 
 

Рисунок 12 – Діалогове вікно Властивості шару 
 
- відмічено параметр Використовувати ієрархію (Use Hierarchy); 
- в розділі Обмеження (Restrictions) відмічені обмеження 

Обмеження поворотів (RestrictedTurns) та Односторонній рух 
(Oneway). 
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Параметри в наборі фреймів Напрями (Directions) залиште без 
змін. 

Натисніть ОК. 
Клацніть на кнопці Розрахунок (Solve)  на панелі інструментів 

Network Analyst. 
Інструмент вирішення задачі VRP розрахує три маршрути (рис. 13), 

необхідні для обслуговування замовлень, і намалює лінії, що 
з’єднують замовлення. Кожен маршрут розпочинається і закінчується 
в центрі розподілу та обслуговує набір замовлень на відповідному 
маршруті. 

 

 
 

Рисунок 13 – Розрахунок оптимальних маршрутів із врахуванням 
послідовності замовлень 

 
Примітка. При отриманні повідомлень про помилки переконайтеся, 

що атрибут Місткість (Capacities) для маршрутів має значення 15000, 
а не 15,000, і що кожному маршруту присвоєно унікальне ім’я. 

Клацніть правою кнопкою миші на кнопці Маршрути (Routes (3)) у 
вікні Network Analyst і виберіть команду Вибір (Selection)> Очистити 
вибрані характеристики (Clear Selected Features). Клацніть на кнопці 
Вікно напрямків (Directions Window) на панелі інструментів Network 
Analyst. Відкриється діалогове вікно Напрями (Directions), в якому 
можна слідкувати за прокладеними маршрутами. 
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2. Внесення змін в параметри задачі знаходження 

транспортного маршруту та розрахунок нових оптимальних 

маршрутів 
 
Вирішення задачі знаходження транспортного маршруту, отримане 

нами раніше, підійшло компанії. Але через кілька тижнів водій 
маршруту Truck_2 вийшов у відпустку. Тепер дистриб’юторській 
компанії потрібно обслуговувати ту ж кількість магазинів, але вже за 
допомогою лише двох вантажівок. Щоб врахувати додаткове 
навантаження, компанія вирішила оплачувати двом іншим водіям 
понаднормовий робочий час та надати їм одну оплачувану перерву 
протягом дня.  

Дистриб’юторська компанія також придбала два додаткових 
центри розподілу. Ці центри можуть бути використані вантажівками 
для поповнення товару і продовження маршруту доставки, замість 
повернення в основний центр розподілу для чергового завантаження. 
Для виконання іншого сценарію розрахунку оптимальних маршрутів 
необхідно внести зміни у вже існуюче рішення, отримане нами на 
попередньому кроці. 

 
2.1 Видалення існуючого маршруту 

У вікні Network Analyst (рис. 14) клацніть правою кнопкою миші 
на об’єкті Truck_2 в класі Маршрути (Routes) і виберіть команду 
Видалити (Delete). 

 

 
 

Рисунок 14 – Видалення маршруту Truck_2 
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2.2 Додавання завантажень на маршруті  

Два додаткових центру розподілу товару, придбаних компанією, 
знаходяться на вул. Браш-Стріт, 800, і Олд-Каунті-Роуд, 100. Їх можна 
використовувати для поповнення завантаження вантажівок. 
Вантажівки можуть поповнити товари, заїхавши в ці центри 
розподілу, і тим самим заощадити час, не повертаючись на головний 
склад. Нові центри розподілу потрібно додати в клас аналізу мережі 
Склади (Depots), вказавши їх адреси. Маршрути, на яких можна 
додатково завантажувати товари в додаткових центрах розподілу, і час 
завантаження в них, вказані у вікні Network Analyst в класі аналізу 
мережі Поповнення завантаження на маршруті (Route Renewal). 

У вікні Network Analyst клацніть правою кнопкою миші на кнопці 
Склади (Depots (1)) і виберіть команду Знайти адресу (Find Address). 

Відкриється діалогове вікно Знайти (Find). 
Виберіть SanFranciscoLocator в списку Вибір локатора (Choose a 

locator). У текстовому полі Повна адреса (Full Address) введіть 800 
Brush St та натисніть Знайти (Find). Локатор адреси 
SanFranciscoLocator, який вже був доданий в файл Exercise08.mxd, 
знайде адресу і покаже результат внизу діалогового вікна Знайти 
(Find). 

Клацніть правою кнопкою миші на діалоговому вікні Знайти (Find) 
і виберіть команду Додати як об’єкт аналізу мережі (Add as Network 
Analysis Object). 

Нову адресу буде додано у вікно Network Analyst і на карту. 
У текстовому полі Повна адреса (Full Address) діалогового вікна 

Пошук (Find) введіть 100 Old County Rd та натисніть Знайти (Find). 
Клацніть правою кнопкою миші на новому результаті внизу 

діалогового вікна Знайти (Find) і виберіть команду Додати як об’єкт 

аналізу мережі (Add as Network Analysis Object). 
Третій склад (рис. 15) буде додано до класу аналізу мережі Склади 

(Depots). Закрийте діалогове вікно Знайти. 
 

 
Рисунок 15 – Додавання нових складів до класів аналізу мережі 
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Оскільки обидві вантажівки можуть поновлювати завантаження за 
адресою Браш-Стріт, 800, і Олд-Каунті-Роуд, 100, то необхідно 
прив’язати кожну вантажівку до цих пунктів розподілу. Програма для 
вирішення завдання вибору маршруту транспорту визначить 
найкраще місце розташування в маршруті для поновлення 
завантаження вантажних автомобілів, а також те, коли саме вони 
повинні поповнити свій запас товарів. 

У вікні Network Analyst (рис. 16) клацніть на правою кнопкою 
миші на класі Поповнення завантаження на маршруті (Route 
Renewals (0)) і виберіть команду Додати елемент (Add Item). 

 

                  
 

Рисунок 16 – Додавання об’єктів поповнення завантаження на 
маршруті та їх властивості 

 
Новий об’єкт поповнення завантаження на маршруті Item1 буде 

додано на закладку класу Поповнення завантаження на маршруті 
(Route Renewals) у вікні Network Analyst, після чого відкриється вікно 
Властивості (Properties) для елемента Item1. 

У вікні Властивості (Properties) задайте атрибути для поповнення 
завантаження на маршруті (рис 16), як показано в таблиці 2. 

Натисніть ОК. Новий об’єкт поповнення завантаження на маршруті 
800 Brush St з’явиться всередині елемента Truck_1 у вікні Network 
Analyst. 
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Таблиця 2 – Значення та опис атрибутів поповнення завантаження 
на маршруті 

 
Виконайте останні три кроки, щоб 

додати ще три об’єкти поповнення 
завантаження на маршруті так, щоб кожна 
вантажівка (Truck_1 і Truck_3) мала змогу 
поповнювати товар на обох додаткових 
складах (Браш-Стріт 800 і Олд-Каунті-
Роуд 100). 

У вікні Network Analyst має бути по два 
об’єкти поповнення завантаження на 
маршруті всередині елементів Truck_1 і 
Truck_3. 

 
 
2.3 Зміна властивостей маршруту для врахування 

понаднормового часу роботи водіїв 

Щоб врахувати понаднормовий час, компанія збирається видалити 
обмеження максимального часу, максимального часу в дорозі і 
максимальної відстані для маршрутів. Оскільки водії мають 
працювати довше звичайного, їм будуть сплачені понаднормові кошти 
в розмірі 18 доларів на годину за шість годин роботи. Ці зміни 
необхідно внести в маршрути. 

У вікні Network Analyst на закладці класу аналізу мережі 
Маршрути (Routes) двічі клацніть на об’єкті Truck_1. 

Відкриється вікно Властивості (Properties).  
Внесіть зміни в атрибути Truck_1 таким чином, щоб вони 

співпадали зі значеннями поданими в таблиці 3 (рис. 17). 
Натисніть ОК. 
Повторіть останні три кроки для об’єкта Truck_3. 
 

Attribute – 
Атрибут 

Значення Опис 

DepotName 
Браш-
Стрит 800 

Вантажівка може використовувати цей склад 
для поповнення завантаження  

RouteName Truck_1 Назва транспортного засобу 

ServiceTime 30 
Час в хвилинах, необхідний для завантаження 
вантажівки товаром 
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Таблиця 3 – Значення та опис атрибутів маршрутів для врахування 
понаднормового часу роботи 

 
 

 
 

Рисунок 17 – Внесення змін у властивості маршруту Truck_1  
 

Attribute – 
Атрибут 

Значення Опис 

OvertimeStartTime 360 
Водій отримує понаднормові, якщо він 
працює ще шість годин (360 хвилин) 

CostPerUnitOvertime 0.3 

Водій отримує 18 доларів на годину за 
понаднормову роботу. Заробітна плата в 
хвилину становить 18 доларів / 60 хвилин = 
0,30 центів за хвилину 

MaxOrderCount 20 
Оскільки водій отримує понаднормові, він 
повинен об'їхати більше магазинів 

MaxTotalTime <null> 
Загальний час робочої зміни водія не має 
обмежень 

MaxTotalTravelTime <null> Час в дорозі по вулицях не має обмежень 

MaxTotalDistance <null> 
Загальна відстань, пройдену вантажівкою, 
не має обмежень 
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2.4 Додавання перерв та розрахунок нових маршрутів 

Оскільки водії повинні працювати довше, їм буде потрібна 30-ти 
хвилинну перерва під час робочої зміни. У цьому кроці потрібно 
вказати перерви для кожного маршруту. 

У вікні Network Analyst клацніть правою кнопкою миші на кнопці 
Перерви (Breaks (0)) і виберіть команду Додати елемент (Add Item). 

Відкриється вікно Властивості (Properties) (рис. 18). 
Вкажіть значення атрибутів для нової перерви, як наведено в 

таблиці 4. 
 

Таблиця 4 – Значення та опис атрибутів об’єктів класу Перерви 
(Breaks) 

 

                           
Рисунок 18 – Внесення значень атрибутів для класу Перерви  

Attribute – 
Атрибут 

Значення Опис 

TimeWindowStart 12:30 PM Перерва має початися десь після 12:30 

TimeWindowEnd 1:30 PM Перерва має початися десь до 13:30 

RouteName Truck_1 
Назва маршруту, для якого можна 
застосувати дану перерву 

ServiceTime 30 Тривалість перерви в хвилинах 

MaxViolationTime 0 

Перерва має початися між 12:30 і 13:30. 
Нульове значення означає, що перерва не 
може розпочатися після 13:30, тобто час 
перерви фіксований 

IsPaid 
Истина 
(True) 

Це оплачувана перерва, тому витрати 
враховуються в загальну вартість маршруту 
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Натисніть ОК. 
Повторіть останні три кроки, вказавши значення Truck_3 для 

властивості RouteName. Тепер у вікні Network Analyst на закладці 
класу Перерви (Breaks) є два об’єкти: Truck_1 і Truck_3 (рис. 18). 

Після створення об’єктів класу Перерви (Breaks) ми можемо 
розрахувати нові найкращі оптимальні маршрути з врахуванням усіх 
змін у них.  

Клацніть на кнопці Розрахунок (Solve)  на панелі інструментів 
Network Analyst (рис. 19). 

 

 
Рисунок 19 – Нові найкращі оптимальні маршрути з врахуванням 

усіх змін 
 
Інструмент вирішення задачі VRP розрахує два маршрути, які 

можуть бути використані для обслуговування замовлень, та 
накреслить прямі лінії, що з’єднують пункти замовлення.  

Кожен маршрут розпочинається і закінчується в центрі розподілу, 
обслуговує певний набір замовлень на своєму шляху, заїжджає в один 
центр поповнення завантаження, продовжує обслуговувати 
замовлення, що залишилися і, нарешті, повертається назад у центр 
розподілу. 
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2.5 Додавання нових вихідних точок маршрутів  

Отримане рішення при розрахунку маршрутів відповідає 
обмеженням, зазначеним дистриб’юторською компанією. Проте, після 
видачі дорожнього листа двом водіям, компанія виявила, що водій 
вантажного автомобіля Truck_1 вважає за краще їздити в Сан-
Франциско, а водій вантажного автомобіля Truck_3 проживає в 
Східному районі Затоки. Компанія хотіла би знайти нове рішення, в 
якому маршрути обслуговували би замовлення відповідно до власних 
уподобань водіїв. 

Нові вихідні точки маршрутів для Truck_1 і Truck_3 будуть додані 
шляхом геокодування адрес. 

Також вихідні точки маршрутів можуть бути імпортовані вже з 
існуючого класу просторових об’єктів або створені інтерактивно за 
допомогою інструменту Створення мережевого розташування 
(Create Network Location) . 

У вікні Network Analyst клацніть правою кнопкою миші на кнопці 
Вихідні точки маршруту (Route Seed Points (0)) і виберіть команду 
Знайти адресу (Find Address). Відкриється діалогове вікно Знайти 
(Find). 

У текстовому полі Повна адреса (Full Address) введіть адресу: 3000 
Vicente Ave та натисніть Знайти (Find). Локатор SanFranciscoLocator 
знайде адресу і покаже результат внизу діалогового вікна. 

Клацніть правою кнопкою миші на результаті і виберіть команду 
Додати як об’єкт аналізу мережі (Add as Network Analysis Object). 
Розташування адреси буде додано в якості вихідної точки маршруту 
та буде відображено у вікні Network Analyst і на карті. 

Закрийте діалогове вікно Знайти. 
У вікні Network Analyst двічі натисніть на нову основну точку 

маршруту, 3000 Vicente Ave. Відкриється діалогове вікно Властивості 
(Properties) (рис. 20). Вкажіть значення атрибутів для вихідної точки 
маршруту, як показано в таблиці 5. 

Повторіть кроки цього підпункту для додавання іншої вихідної 
точки маршруту, що знаходиться за адресою 2500 McGee Ave та зміни 
атрибуту Назва маршруту (RouteName) другої вихідної точки на 
Truck_3 (рис. 20). 

Для розрахунку нових оптимальних маршрутів із врахуванням 
побажань водіїв клацніть на кнопці Розрахунок (Solve)  на панелі 
інструментів Network Analyst. 
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Таблиця 5 – Значення та опис атрибутів нових вихідних точок 
маршрутів 

 

                             
Рисунок 20 – Створення нових вихідних точок маршрутів 

 
Інструмент вирішення задачі VRP розрахує два маршрути, які 

можуть бути використані для обслуговування замовлень, та 
накреслить прямі лінії, що з’єднують замовлення. Маршрут для 
Truck_1 включає замовлення тільки в Сан-Франциско, а маршрут для 
Truck_3 проходить через всі магазини в Східному районі Затоки, а 
також через кілька в інших частинах міста. 

При необхідності можна експортувати шар завдання Знаходження 
транспортного маршруту як файл (<ім'я файлу> .lyr), натиснувши 
правою кнопкою миші на кнопці Завдання знаходження 
транспортного маршруту (Vehicle Routing Problem) у вікні Вміст 
(Table Of Contents) і вибравши команду Зберегти як файл шару (Save 
As Layer File). Ця команда збереже рішення задачі на диск, після чого 
його можна буде додати в інший документ карти або використовувати 
пізніше. 

Якщо ви не бажаєте продовжувати роботу з іншими вправами, 
закрийте додаток ArcMap. Натисніть Ні (No), щоб не зберігати зміни. 

Attribute – 
Атрибут 

Значення Опис 

RouteName Truck_1 
Назва маршруту, для якого може бути 
застосована вихідна точка 

SeedPointType Статичная 

В результаті цієї дії, замовлення 
розташовані поруч із вказаною вихідною 
точкою, швидше за все, будуть призначені 
маршруту Truck_1 
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Питання для самостійної роботи 

 

1) Що таке мережеві атрибути? 
2) Що таке імпеданс? 
3) Що таке шари мережевого аналізу? Назвати основні типи шарів 
мережевого аналізу в ArcGIS? 
4) Обмеження та ієрархія в мережевому аналізі. 
5) Назвати класи мережевого аналізу для шару Задача вибору 
маршруту транспорту. 
6) Назвати основні властивості мережевих атрибутів. 
7) Що таке клас Перерви? 
8) Що таке клас Спеціальні вимоги та Пари замовлень? 
9) Параметри шару аналізу Задача вибору маршруту транспорту. 
10) Що таке композитні шари? 
11) Вхідні класи мережевого аналізу – що це таке? 
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2. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посібник / 

О.О. Світличний. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 

293 с. 

3.Зайлер М. Моделирование нашого мира / М. Зайлер. – Нью Йорк, 

2004. – 254 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


