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ВСТУП

На сьогоднішній день, в умовах глобального дефіциту природних
ресурсів і ситуативного підвищення цін на пальне, як ніколи актуальна
проблема скорочення витрат на транспортну логістику. Особливо гостро
питання скорочення витрат на транспортування стоїть для задачі доставки
лікарських засобів, адже це уможливлює скорочення вартості препаратів у
аптечних мережах, а в умовах економічної кризи сприятиме збільшенню
доступу населення до необхідних препаратів. Для досягнення мети оптимізації
маршрутів доставки пропонується цілий комплекс заходів організації
робочого процесу, моніторингу, планування та мотивації персоналу, але
ключовим з цієї низки є автоматична побудова оптимальних маршрутів
транспортних засобів.
У реальних практичних задачах вхідні умови набагато складніші, ніж в
класичній проблемі комівояжера[1] – це в першу чергу розподілення задачі на
наявні транспортні засоби (VRP[2]), врахування максимального об'єму та ваги
транспортного засобу (CVRP[3]), дозволених часових вікон точок доставки
(VRPTW[4]), знання водіями місцевості і конкретних точок доставки, та
багато інших.
Всі наявні алгоритми вирішення проблем маршрутизації транспортних
засобів мають один суттєвий недолік, який полягає в тому, що вони не
враховують топології дорожньої мережі. Зазвичай алгоритми працюють лише
з матрицею відстаней між точками доставки як моделлю транспортної мережі,
за якою не очевидно, які точки знаходяться компактно в одній тій самій
місцевості, наприклад, вже лежать на шляху проїзду машини (попутні), тобто
точки зв'язані між собою таким чином, що витративши час на приїзд до однієї
точки, необхідно обов'язково відвідати інші точки в цьому районі тим самим
транспортним

засобом.

Для

вирішення

цього

завдання

часто

використовуються алгоритми кластеризації, але вони не дають добрих

результатів у неевклідовому просторі дорожньої мережі через складність
визначення однозначних кластерів, в тому числі з причин того, що в
залежності від напряму проїзду відстані між точками відрізняються. У
результаті цього логістичні рішення, отримані на основі наявних алгоритмів,
не задовольняють вимог логістів і їх практично неможливо впровадити в
реальну практику. Ключовим питанням на шляху до комплексного
розв’язання проблеми є пошук евристик для математичного моделювання
топології транспортної мережі.
Дане дослідження проводилося з метою створення програмного
забезпечення для автоматичної побудови прийнятних маршрутів проїзду
вантажного транспорту для доставки лікарських засобів в точки кінцевого
продажу. Новизна методу полягає у створенні ряду евристик для врахування
топології дорожньої мережі.
Мета дослідження – розробка алгоритму оптимізації маршрутів
доставки лікарських засобів з урахуванням топології транспортної мережі та
розробити відповідне інформаційне забезпечення.
Для досягнення зазначеної мети потрібно виконати наступні завдання:
1) розробити топологічну евристику, що забезпечить перехід до
укрупнених одиниць опису топології транспортної мережі для
забезпечення компактного (кучного) групування точок доставки в
одиницю транспорту ("машину"), яке легко масштабувалося б для
задач великого об'єму (large scale problem);
2) розробити способи реалізації топологічної евристики і відповідний
алгоритм розв’язання логістичної задачі доставки лікарських засобів
з урахуванням топології транспортної мережі на певній місцевості;
3) розробити інформаційне забезпечення маршрутизації доставки
лікарських засобів на базі топологічного алгоритму, проаналізувати
ефективність його застосування.
Об’єкт дослідження – процес доставки лікарських засобів зі складів до
кінцевих пунктів продажу (аптечних мереж).

Предмет дослідження – інформаційне забезпечення автоматизації
дистрибуції лікарських засобів.
Логіка досягнення мети передбачає наступні етапи дослідження:
а) проведення огляду та аналізу теоретичних відомостей щодо
дослідження проблеми побудови оптимальних маршрутів доставки;
б) розробка евристик, алгоритму та оцінка особливостей реалізації
алгоритму автоматичної побудови маршрутів доставки
в) реалізація алгоритму автоматичної побудови маршрутів доставки в
якості веб-сервера мовою програмування С++.
Перспективність розробленого топологічного алгоритму полягає в тому,
що він може бути використаний як засіб автоматичної оптимізації маршрутів
доставки зі значним економічним ефектом, що в кінцевому результаті
сприятиме

підвищенню

доступності

лікарських

засобів

населенню.

Топологічний алгоритм, побудований на основі запропонованих евристик
укрупнення одиниць аналізу транспортної мережі («ядер і хвостів») та
принципу конкуренції («за дельтами»), може бути використаний для
розв’язання широкого кола логістичних задач.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ

1.1 Вступ
Пошук математичних засобів оптимізації логістичної задачі доставки
лікарських засобів потребує аналізу досвіду інформаційного забезпечення,
накопиченого в різних галузях. Перший розділ присвячено аналізу
теоретичних

відомостей

щодо

розв’язання

логістичних

завдань

маршрутизації. У першому підрозділі проаналізовано історію розвитку
математичних засобів розв’язання логістичних завдань маршрутизації: від
первинної задачі комівояжера до задач великої розмірності. Головним
завданням теоретичного аналізу є виявлення способів врахування топології
транспортної мережі, які можна було б використати для розв’язання
логістичних задач доставки лікарських засобів. Другий підрозділ присвячено
практичному описанню постановки проблеми врахування топології реальної
транспортної мережі.
1.2 Розвиток

математичних

засобів

автоматизації

розв’язання

логістичних завдань маршрутизації
Пошук математичних засобів автоматизації розв’язання логістичних
завдань має свою тривалу історію. Первинною задачею, яка визначає увесь
клас, була задача комівояжера[1]. У класичній постановці це задача на
знаходження оптимального порядку проїзду одним комівояжером між
містами, з відомою матрицею відстаней між ними. Похідна задача
маршрутизації

транспортних

засобів

(VRP)

оперує

вже

декількома

транспортними засобами і постає проблема не тільки вибрати найкращий
порядок, а ще і оптимально розподілити точки між одиницям транспорту.

VRP – це важливе завдання комбінаторної оптимізації. Toth і Vigo
повідомили в 2002 р. [5], що використання комп'ютерних методів у процесах
розподілу часто приводить до економії транспортних витрат від 5% до 20%.
Barker [6] описує кілька тематичних досліджень, де застосування алгоритмів
VRP призвело до істотної економії коштів [7].
У класичній VRP клієнти відомі заздалегідь, так само, як і час поїздки
між клієнтами та час обслуговування кожного з них [8]. Класична VRP може
бути визначена наступним чином [9]: нехай G = (V, А) буде графом, де V =
{1...n} – це набір вершин, що представляють собою міста із точкою виїзду
(депо), розташованою на вершині 1, та А – набір ребер. З кожною дугою (I, J)
і ≠ J пов'язана невід'ємна матриця відстаней C = (CIJ). У деяких випадках CIJ
можна інтерпретувати як вартість поїздки або як час у дорозі. Якщо С є
симетричною, то часто буває зручно замінити А на набір Е неорієнтованих
ребер. Крім того, припустимо, є m наявних транспортних засобів,
розташованих в депо, де mL < m <mU. Коли mL = mU, m називається
фіксованою. Коли mL = 1 і mU = n - 1, m називається вільною. Якщо m не є
фіксованою, часто має сенс пов'язати фіксовану вартість F з використанням
транспортного засобу. VRP складається з проектування набору найменш
витратних маршрутів транспорту таким чином, щоб: а) кожне місто в V\{1}
відвідувалося тільки один раз і тільки одним транспортним засобом; б) всі
транспортні маршрути починалися і закінчувалися в депо; в) були враховані
деякі побічні обмеження. [7]
На сьогодні завдання маршрутізації перевезень, у т. ч. задача
комівояжера, є однією з розповсюджених завдань оптимізації. За своєю
складністю воно відноситься до класу NP-складних задач, тобто складність
обчислення експоненційно залежить від обсягу початкових даних [10]. Для
розв’язання

цього

завдання

використовують

точні,

евристичні

та

метаевристичні методи [12]. Точні методи розв’язання задачі комівояжера
зазвичай орієнтуються на її загальне формулювання, в якому пропонується
симетрична чи несиметрична матриця відстаней між пунктами. Вони

забезпечують пошук оптимального рішення проте через надмірне зростання
тривалості обчислень при збільшенні кількості пунктів їх неможливо
застосовувати для задач з більш ніж 25–30 вершинами [11, 12].
Евристичні або класичні методи передбачають відносно обмежений
пошук рішень, і зазвичай знаходять близьке до оптимального рішення значно
швидше, порівняно з точними методами, проте їх ефективність знижується
при наближенні до кінця обчислень [12]. Ефективністю алгоритму тут
вважається здатність знаходити якомога коротші маршрути.
Більшість метаевристичних методів базується на спостереженнях за
явищами живої і неживої природи. До них належать генетичний алгоритм,
клітинкові автомати, алгоритм імітації відпалу, алгоритм на основі
"мурашиних колоній", пошук з вилученнями та інші [12-14]. [64]
Віднесення VRP до класу NP-складних задач змусило

дослідників

використовувати евристичні методи (Chiang і Russell[15]; Braysy та ін. [16];
Nagy and Salhi [17] і Choi and Tcha[18]). Проте точні алгоритми для VRP також
застосовувалися. У цьому предметному напрямку було зроблено багато
внесків, включаючи різноманітні доповнення до описаного вище основного
завдання. Так, Лапортою (Laporte) в 1992 р. [9] був зроблений огляд, а в 1995
складено разом з Османом (Osman) [19]. обширну бібліографію. Taillard [20]
і Rochat і Taillard [21] застосували Табу-пошук (Tabu Search, TS) для багатьох
варіантів VRP, де було отримано найвідоміші результати в контрольних VRP.
Різні автори повідомляли про аналогічні результати, отримані за допомогою
алгоритмів TS чи імітації відпалу (Simulated Annealing – SA)[6]. Разом з тим,
як зазначають Renaud та ін.[22], такі евристики потребують значного часу на
обчислення і налаштувань багатьох параметрів.
Baker & Ayechew[6] have reported a several applications of Genetic
Algorithms (GAs) to VRPs since GAs have seen extensive use, most recently,
amongst modern metaheuristics. Applications of GAs have also been reported for a
variant of VRP[23], for a multi-depot routing problem [24], and a school bus routing
problem [25]. Potvin et al.[23] have used a hybrid approach to VRP using Neural

Networks (NNs) and GAs. Baker & Ayechew[6] reported that the GAs do not appear
to have made a great impact so far on the basic VRP. They add that, a hybrid
heuristic which incorporates neighbourhood search into a basic GA has given, for
benchmark problems, some of the well-known results obtained using TS and SA.
Ant Colony (AC) optimisation is another recent approach to difficult combinatorial
problems with a number of successful applications reported, including the VRP.
With a 2-optimal heuristic incorporated to improve individual routes produced by
artificial ants, this approach also has given results which are only slightly inferior
to those from TS[26].[7]
У 2003 р. Baker і Ayechew[6] повідомили про кілька застосувань
генетичних алгоритмів (GA) для VRP, відтоді бачимо широке використання
GA,

особливо

останнім

часом,

в

сучасних

метаевристиках.

Також

повідомлялося про застосовування генетичних алгоритмив для різновиду VRP
[23], для завдання маршрутизації з декількома депо [24] і завдання
маршрутизації для шкільних автобусів [25]. Potvin з колегами [23]
застосовували гібридний підхід до VRP, що включав нейронні мережі (NN) і
генетичні алгоритми (GA). Baker і Ayechew [6] в роботі 2003 року зазначали,
що генетичні алгоритми, схоже, й досі не вплинули великою мірою на
основний VRP. Автори додають, що гібридна евристика, яка інкорпорує
суміжний пошук в базовий GA, дала для тестових завдань деякі з добре
відомих результатів, що були отримані за допомогою TS і SA. Оптимізація
"колонія мурах" (АС) – ще один недавній підхід до розв'язання складних
комбінаторних завдань, який, як повідомлялося, має низку успішних програм,
в тому числі VRP. Разом з 2-opt евристикою, інкорпорованою для того, щоб
поліпшити індивідуальні маршрути, отримані за допомогою "штучних мурах",
цей підхід також дав результати, які лише трохи поступаються тим, що були
отримані при застосуванні TS [26].[7]
Ця задача також має велику кількість похідних, але розвиток цих задач
рухається в двох основних напрямах. Перший напрям – це врахування
особливостей транспортного засобу (машини), таких як: вантажомісткіть і

об'єм кузова [3], спроможність машини як доставляти, так і підбирати вантажі
[54], сумісність за типами вантажу, температурний режим та інші параметри.
Інший напрям – це врахування часових характеристик, таких як: обмеження
часових вікон у точках доставки, обмеження часу на обслуговування точок [4],
обмеження щодо робочого часу водія та ін.
Досвід врахування особливостей одиниці транспортного засобу
Проблема здатності маршрутизації транспортних засобів (CVRP) може
бути описана таким чином: нехай G = (V ', E) – неорієнтований граф, де V' =
{0, 1 ,. , , , n} – це набір N + 1 вершин, а Е – набір ребер. Вершина 0 представляє
депо, а набір вершин V = V '\ {0} відповідає n клієнтів. Ненегативна вартість
Dij пов'язана з кожним ребром {I, J} ∈ E. qi одиниці доставляються з депо 0
(ми припускаємо, що q0 = 0). M однакових автомобілів з місткістю Q
дислокуються в депо 0 і мають бути використані для постачання товару
споживачам. Маршрут визначається як мінімум вартості простого циклу графа
G, що проходить через депо 0 таким чином, щоб загальний попит відвідуваних
вершин

не

перевищував

вантажопідйомності

транспортного

засобу.

Практична значимість CVRP сприяє мотивації для докладання зусиль для
розвитку евристичних алгоритмів [3]. Laporte [9] був зроблений загальний
огляд точних алгоритмів. Toth і Vigo [5] розглянули найбільш ефективні точні
методи, запропоновані в літературі до 2002 року. Недавній огляд CVRP, що
охоплює як точні, так і евристичні алгоритми, можна знайти в розділі,
написаному Cordeau та ін.[27] у книзі за редакцією Barnhart і Laporte [3].
Найбільш перспективні точні алгоритми симетричного CVRP, які відтоді були
опубліковані, опубліковані Baldacci та ін.[28], Lysgaard та ін.[29] та Fukasawa
та ін. [30].
Baldacci з колегами [28] описали алгоритм "гілок-та-границь", який у
розв'язанні CVRP спирається на розробку потоку у двох товаропровідних
мережах. Lysgaard з колегами [31] запропонували алгоритм branch-and-cut,
який є вдосконаленням методу, запропонованого Augerat та ін.[31]. Вони
використовували низку дійсних відмінностей, в тому числі ємність,

обмеження ємності, гребінець, часткову мульти-зірку (multistar), гіпо-тур
(hypotour) і класичні змішані цілочисельні скорочення Gomory. Baldacci з
колегами [3] повідомили, що алгоритми Augerat та його колег [31], Baldacci та
ін. [28], а також Lysgaard [29] здатні розв'язати випадок із 135 клієнтами, що
є найбільшим нетривіальним прикладом CVRP, вирішеним на сьогоднішній
день. Вони додали, що найкращий точний метод, доступний в даний час для
CVRP, був запропонований Fukasawa з колегами [30].. Цей метод поєднує в
собі branch-and-cut алгоритм, запропонований Lysgaard та ін. [29], з підходом
розбиття множин (SP - Set Partitioning approach). Крім відомих обмежень
ємності, ці автори також використовувати обрамлену ємність, зміцнений
гребінь, мульти-зірку (multistar), часткову мульти-зірку (partial multistar),
узагальнену мульти-зірку (generalised multistar) і hypotour нерівності, які всі
представлені в книзі Lysgaard і колег [29]. Стовпці SP відповідають набору qмаршрутів, який містить набір допустимих маршрутів CVRP. Оскільки
отриманий склад має експоненціальне число і стовпців, і рядків, це все
зводиться в колонку і скорочує період часу для обчислення нижньої межі, і до
алгоритму

гілок-та-границь-та-ціни

для

вирішенні

CVRP.

Результати

розрахунків показують, що нова обмежувальна процедура дістається нижніх
меж, які перевершують ті, що були отримані при застосуванні попередніх
методів. Тим не менш, ця процедура займає багато часу, тоді як LP-релаксація
основної проблеми, як правило, є сильно виродженою і виродження
передбачає альтернативні оптимальні подвійні рішення. Тому, генерування
нових стовпців і пов'язаних з ними змінних не може змінити значення цільової
функції основної задачі; основна задача може стати великою, а загальний
метод може стати повільним з т. з. обчислення. Крім того, в деяких випадках
CVRP, збільшення нижньої межі по відношенню до тієї. що була досягнута
виключно методом branch-and-cut, є дуже незначним і не вартим часу на
обчислення, якого потребує додатковий SP-підхід. Точний алгоритм,
представлений Fukasawa з колегами [30], корінним чином, у відповідності до
найкращого балансу між тривалістю і якістю, вирішує, чи використовувати

метод branch-and-cut [29], чи застосовувати нову запропоновану стратегію
branch-and-cut-and-price. Результати розрахунків, повідомлені Fukasawa[30],
показали,

що

цей

алгоритм

цілковито

узгоджується

з

вирішенням

літературних прикладів із 135 клієнтами [7].
Проблеми, які потребують вирішення в реальних життєвих ситуаціях, як
правило, набагато складніші, ніж класична VRP. Одна зі складностей, що
виникають на практиці, полягає в тому, що товари мають бути не тільки
доставлені з депо клієнтам, але також мають бути забрані у низки клієнтів і
повернені в депо. Ця проблема добре відома як VRP з підбиранням (Pick-Up)
і доставкою (Delivery) – VRPPD. У літературі VRPPD також згадують VRP із
зворотнім транзитом

(Backhauls, VRPB) [32, 54]. Проблема може бути

розділений на дві незалежні CVRP [32]; одна для доставки (linehaul) клієнтів і
друга для підбирання (backhaul) клієнтів, так, що деякі транспортні засоби
будуть позначені як засоби для клієнтів магістрального маршруту, а інші – як
засоби для клієнтів транзитних з'єднань.[7]
Досвід врахування часових характеристик
Цей напрям передбачає врахування часових характеристик, таких як
обмеження часових вікон у точках доставки, часу на обслуговування точок[4],
обмеження щодо робочого часу водія та інші.
VRPTW є узагальненням добре відомого VRP. Вона може бути
розглянута як комбінований маршрут транспортного засобу і задача з
планування, яка часто виникає в багатьох випадках у реальній діяльності. Вона
полягає в оптимізації використання парку транспортних засобів, які повинні
зробити певну кількість зупинок, щоб обслужити низку клієнтів, і визначенні
того, для обслуговування яких клієнтів потрібно використати кожний
транспортний засіб і в якому порядку, щоб мінімізувати вартість, враховуючи
ємності транспортного засобу та обмежений час на обслуговування [4]. Задача
включає призначення машини на маршрути так, щоб мінімізувати вартість
призначення і відповідно вартість маршрутизації. VRPTW може бути
визначена таким чином: нехай G = (V, Е) буде зв'язним диграфом, що

складається з набору n + 1 вузлів, кожного з яких можна дістатися тільки в
рамках визначеного проміжку часу або часового вікна, і набір Е ребер з
невід'ємними вагами, що позначають відстані і пов'язані з часом, потрібним на
поїздки. Нехай один з вузлів буде позначений як депо. Кожен вузол i, крім
депо, потребує обслуговування в розмірі qi. VRPTW була предметом
інтенсивних дослідницьких зусиль як для евристичних, так і точних методів
оптимізації. Ранні дослідження методів вирішення для VRPTW можна знайти
у Golden і Assad [33], Desrochers та ін. [34] і Solomon і Desrosiers [15]. Основну
увагу Desrosiers[35] і Cordeau та колег [27] було зосереджено на точних. Більш
детальну інформацію про ці точні методи можна знайти у Larsen [36] і Cook і
Rich [37]. Через високий рівень складності VRPTW і її широке застосування в
реальних життєвих ситуаціях, методи розв'язання, здатні продукувати
високоякісні рішення в обмежений час, тобто евристики, мають першорядне
значення.
Fleischmann [38] і Taillard з колегами [39] використовували для VRP
евристики без часових вікон. У Taillard[39] різні рішення класичної задачі
маршрутизації транспортних засобів були отримані з використанням TSевристики. Отримані маршрути потім об'єднуються, щоб "розписати" робочі
дні для транспортних засобів, розв'язуючи задачу упаковки у контейнери, ідея,
раніше введена у Fleischmann [38]. В останній роботі Compbell і Savelsbergh
[41] повідомляється про залучені евристики, які можуть ефективно обробляти
різні типи обмежень, у тому числі часові вікна і багаторазове використання
транспортних засобів. Compbell і Savelsbergh[41] ввели задачу доставки
додому, яка більш тісно пов'язана із практиками в реальному житті.
Імовірність збуту і прибутків залежить від кожного потенційного клієнта.
Коли з'являється новий запит, рішення про його прийняття або відхилення має
прийматися в режимі реального часу, а часове вікно для обслуговування має
бути

визначеним.

Хоча

транспортні

маршрути

створюються

і

використовуються для того, щоб вирішити, прийняти чи відхилити той чи
інший запит, ''справжні'' маршрути виконуються. Поточні евристики VRPTW

можуть бути класифіковані наступним чином: (I) побудовчі евристики
(евристики для побудування), (II) поліпшуючі евристики (евристики для
вдосконалення) і (III) метаевристики. Побудовчі евристики є послідовними
або паралельнимми алгоритмами, спрямованими на проектування початкових
вирішень проблем маршрутизації, які можуть бути вдосконалені за допомогою
евристик поліпшення або метаевристик. Послідовні алгоритми створюють
маршрут для кожного транспортного засобу, один за одним, використовуючи
функції вирішення для відбору клієнта, щоб вставити його в маршрут, і
положення вставки всередині маршруту. Паралельні алгоритми розробляють
маршрути для всіх транспортних засобів паралельно, використовуючи
попередньо вирахувану кількість маршрутів. Різні варіанти побудовчих
евристик для VRPTW можна знайти у Solomon [42], Potvin і Rousseau [43],
Bramel і Simchi- Levi [44], і Dullaert і Braysy [45]. [7]
Таким чином, у переважній більшості задач робота з точками доставки
іде за заданою матрицею відстаней, і не враховує топологію реальних доріг.
Деякі автори включаються в постановку завдання і частину знаходження
матриці відстаней, або все ж таки певною мірою враховують топологію, але
це носить достатньо локальний характер. Так Olli Bräysy в одній зі своїх
останніх робіт [55] враховує штрафи за повтори та заборони поворотів в
деяких місцях.
Крім цього існує клас задач під назвою "Кластерна проблема
маршрутизації транспортних засобів" (Clustered Vehicle Routing Problem,
CluVRP). Особлівість такого типу задач полягає в тому, що набір точок
розбивається на N непересічних і непорожніх підмножин, що називаються
кластерами. Вперше цю постановку в 2008 році ввели Sevaux та Sorensen [56].
Точки в кожному кластері повинні бути відвідані послідовно, так, що
транспортна одиниця, яка відвідала точку в кластері, не може перейти до
іншого кластера, доки всі точки в ньому не будуть відвідані. Пізніше, в 2014
р. Battarra M. та ін. [57] запропонували варіант точного рішення цієї задачі, а

Vidal T. та ін. [58] запропонували евристичні методи, оскільки точне рішення
занадто повільне для великих завдань або завдань реального часу.
Sevaux і Sorensen [56] ввели CluVRP в контекст реальних практик, де для
перевезення вантажів використовуються контейнери. Клієнти, які очікують
присилок з одного контейнера, утворюють кластер, тому що кур'єр має
доставити весь вміст цілого контейнера, перш, ніж братися за інший. Кластери
виникають також в тих сферах, включаючи пасажирські перевезення, де
пасажири воліють подорожувати з друзями чи сусідами (як у перевезеннях
літніх людей до рекреаційних центрів). Заміські спільноти (житлові або
промислові райони, замкнені заради безпеки і захисту анклави) надають інший
природній приклад кластерів. Клієнти із заміських спільнот надають перевагу
послідовному відвідуванню одного транспортного засобу, в іншому випадку
транспортні

засоби

повинні

будуть

проводити

додатковий

час

для

проходження контролю з безпеки при в'їзді.
Кластери можуть, таким чином, визначатися географією, природою
практик, так як і діячами, які прагнуть досягти компактних і легких в реалізації
маршрутних рішень. Кластерні маршрути дають змогу водіям бути
розподіленими по зонах (тобто, по певних вулицях або поштових індексах) і
дають можливість удосконалювати обізнаність, що полегшує їх завдання.
Крім того, кластерні маршрути не перекривають помітно один одний. У
деяких випадках, додаткові маршрутні витрати, спричинені обмеженнями, яки
накладаються

кластером,

компенсуються

простотою

реалізації

та

удосконаленням обізнаність водія [57].
Але така постановка мотивована не покращенням вихідної вартості
маршруту за рахунок кращого врахування топології, а іншими причинами,
такими як особливості упаковки і перевозу вантажів, а також ознайомленістю
водіїв з певною місцевістю. Такий підхід скоріше програє в таких показниках
як кілометраж, що тим не менш може бути компенсовано знайомістю водіїв з
місцевістю. Причина полягає в тому, що кластери однозначно задаються один
раз на початку роботи алгоритму, і можуть скоріше суперечити особливостям

реальної топології, в тому числі тому, що в такому неевклідовому просторі як
дорожня мережа в залежності від напряму проїзду відстані між точками
відрізняються.
Крім того, алгоритми кластеризації сортують об'єкти на взаємовиключні
категорії, але розбиття точок території на топологічні одиниці не таке
однозначне – точка може знаходитися на переїзді між містами, або межі
районів міста можуть зливатись тощо. Тобто, виникає необхідність замість
взаємовиключних кластерів виділити таке топологічне розбиття множини
точок території на зони, яке б дозволяло деякі точки трактувати одночасно
належними до декількох сусідніх зон.
1.3 Практичне описання проблеми врахування топології транспортної
мережі
Врахування топології мережі доріг вимагає, щоб алгоритм працював
таким чином, що коли машина приїжджає в певну місцевість і включає в свій
маршрут там певну кількість точок доставки, вона не переїжджала до іншої
місцевості, поки не візьме в свій маршрут всі точки даної місцевості.
Найчастіше вибір зупиняють на одному оптимальному по деякому
критерію
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раціонального, тобто близького до оптимального, маршруту).[65]
Зазвичай для вибору порядку наповнення машини використовувався так
званий «жадібний алгоритм»[59] – наступною точкою для розгляду і
додавання її в маршрут машини вибиралася найближча до вже наявних в
маршруті. Це призводить до таких випадків, коли алгоритм визначає
маршрути для машин не оптимально – найближчі точки спрямовують фронт
наповнення машини в якомусь одному напрямку, при цьому деякі інші точки,
які теж повинні були б потрапити в цю машину, пропускаються з причин того,

що поки до цієї точки дійде черга – машина вже не може її обслужити чи то за
браком часу, чи то за браком місця.
Таким чином, якщо перші машини наповнюються достатньо компактно
(кучно), то останнім доводиться їздити і збирати пропущені точки з різних
місцевостей, а то й з усієї території, що призводить до суттєвого збільшення
кілометражу проїзду і навіть веде до зростання кількості необхідних машин
для розв’язання логістичного завдання доставки.
Більше того, такі рішення, в яких в певну відокремлену ділянку території
їде декілька машин, коли там могла б справитися й одна, ніколи не приймуть
кінцеві користувачі програми – логісти. Вони з першого погляду бачать такі
проблеми, і якщо програма буде давати такі результати, то все що залишиться
логістам – перероблювати такі ділянки вручну, що зводить цінність програми
нанівець, адже вона якраз призначена для зменшення кількості ручної роботи,
в тому числі і за рахунок зручної візуалізації рішень для користувача.
Отже нам потрібно розробити таку евристику, яка дозволить розуміти
зв'язки точок в задачі, щоб взявши певні точки обов'язково взяти й інші з
певної топологічної ділянки цією ж машиною, оскільки вони зв'язані між
собою в топології транспортної мережі. Увести таку логіку безпосередньо для
точок доставки доволі складно, оскільки таких роздроблених зв'язків буде
дуже багато і всі будуть «тягти» машину в різні боки одночасно. Тому постає
необхідність переходу до використання якихось сукупних одиниць, які б
позначали собою топологічні одиниці території. Цей перехід до більш
крупних одиниць топології (більших, ніж окрема точка доставки) дасть змогу
зменшити розмірність задачі, а отже і зменшити час на обрахунок, що є
особливо важливим для задач великого об'єму.
На основі топологічної моделі транспортної мережі можна розробляти
алгоритми

автоматизованої оптимізації маршрутів доставки лікарських

засобів з урахуванням уже відомих рішень для параметрів транспортних
засобів і часу доставки, які можуть дати економічний ефект здешевлення
вартості доставки. Крім того, для доставки лікарських засобів достатньо

принциповою умовою оцінки ефективності алгоритмів є стабільність до форсмажорних обставин, коли реальність доставки не відповідає теоретичним
умовам (відсутній персонал на певній точці тощо).
1.4 Висновки
Проведений аналіз математичних засобів оптимізації логістичних задач
маршрутизації транспортної доставки, що топологія реальної транспортної
мережі враховується недостатньо. Розвиток логістичних задач та алгоритмів
для їх автоматичного розв’язання відбувався в двох напрямах: а) врахування
особливостей транспортної одиниці (вантажомісткість, температурні режими,
сумісність вантажів та ін.) та б) врахування часових характеристик мережі
(обмеження часових вікон у точках доставки, тривалість часу обслуговування
точок, обмеження щодо робочого часу водія та ін.). Виявлено локальні спроби
врахування окремих параметрів топології транспортної мережі, які впливають
на доставку, наприклад, особливості здійснення поворотів транспортними
засобами. Протягом останніх років розвиваються алгоритми кластерної
маршрутизації
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використовується як правило не топологічний підхід.
Таким чином, у переважній більшості задач робота з точками доставки
іде за заданою матрицею відстаней, і не враховує топологію реальних доріг.
Практичне описання проблеми врахування топології транспортної
мережі дало змогу виокремити головне завдання пошуку евристики для
створення топологічної моделі транспортної мережі – перехід до динамічних
укрупнених одиниць аналізу топології місцевості. Це стало відправним
пунктом розробки нового топологічного алгоритму доставки лікарських
засобів.

РОЗДІЛ 2 АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТІВ ДОСТАВКИ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ТОПОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНОЇ
МЕРЕЖІ

2.1 Вступ
Другий розділ присвячено розкриттю задуму створення топологічної
моделі транспортної мережі, яка дає змогу врахувати взаємозв’язки між
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на
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транспортного засобу. Логік дослідження на цьому етапі полягає в створенні
топологічних евристик, етапів створення на їх основі топологічної моделі
транспортної мережі, розробки алгоритму формування маршруту окремого
транспортного засобу з урахуванням топології мережі доставки. Проміжна
оцінка ефективності використання первинного топологічного алгоритму на
модельній задачі (порівняно з традиційним жадібним алгоритмом формування
маршруту) є необхідним для прийняття рішення про подальші удосконалення
топологічного алгоритму, необхідні для переходу до задач великої розмірності
на транспортних мережах реальних територій.
2.2 Опис суті евристики «ядер і хвостів» у моделюванні топології
транспортної мережі
Ідея створення топологічних зон, до якої ми дійшли за результатами
аналізу літературних джерел та практичних запитів на автоматизацію
логістичних задач, реалізувалася нами в евристиці «ядер і хвостів». Суть
задуму полягає в тому, що ми виділяємо деякі скупчення точок як «ядра», а
інші позначаємо як «хвости» до одного чи декількох ядер. Таким чином, ми
одночасно можемо забезпечити і збереження інформації про те, які існують
взаємні зв'язки між точками і їх групами, і при цьому ж уникаємо проблем,

пов'язаних із неоднозначністю топології дорожньої мережі. Як раз
однозначність топології на деяких ділянках і є для нас показником що ці
ділянки носять характер ядер.
Критерій для знаходження ядер був вибраний такий: ядра це такі
угрупування точок, в яких всі точки транзитивно попутні одна до одної. Тобто,
це такі угрупування, в яких точки циклічно близькі між собою. Мова про
циклічнисть і транзитивніть іде від того, що точки не обов'язково повинні бути
всі попарно близькі між собою. Наприклад, точки розташовані на вулицях з
одностороннім рухом не можуть бути одночасно близькі до всіх сусідніх
точок, але якщо ми починаємо їхати навколо кварталу, то навіть по вулицям з
одностороннім рухом ми можемо об’їхати квартал і приїхати в те саме місце,
по дорозі постійно рухаючись до близької точки. Це і є цикл, який свідчить
про наявність топологічної особливості на цій ділянці, а значить ці точки
утворюють топологічну зону, названу нами «ядро».
Хвости, в свою чергу, – це всі інші точки, які не ввійшли в ядра, при
чому для кожного хвоста зберігається інформація про те, до якого (чи яких)
ядер він може відноситись, а для ядер – відповідно інформація про те, які в
них є хвости. Таким чином, відвідавши всі точки ядра ми маємо інформацію
про те, що ми не можемо поїхати до наступного ядра до тих пір, доки не
розглянемо всі хвости цього ядра. Оскільки хвости можуть відноситься як до
одного, так і до декількох ядер, то ми можемо ввести поняття обов'язкових
хвостів, тобто тих, які відносяться лише до одного ядра, або тих, всі ядра яких
уже відвідані. Таким чином, розглядаючи хвости кожного наступного ядра, ми
повинні відвідати всі обов'язкові хвости ядра тією ж машиною, що і саме ядро.
Тобто результатом введення такої моделі є те, що ми переходимо від
рівнозначного набору всіх точок задачі, для яких у нас немає жодної
інформації про їхню взаємну топологію, крім матриці попарних відстаней між
ними, до певної структури ядер і хвостів, які відображають топологію
дорожньої мережі.

Більше того, маючи зв'язки між ядрами і хвостами, ми отримуємо
можливість при роботі алгоритму обмежитися перебором лише серед сусідніх
об'єктів. Це дозволяє суттєво знизити асимптотичну складність алгоритму,
перейшовши від параметра N, заданого як кількість точок, до параметра
кількості транспортних засобів, оскільки ми можемо уникнути переборів по
всьому

масиву

точок.

Таким

чином,

для
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однорідного

транспортного парку, не залежно від асимптотичної складності розгляду
однієї точки (яка залежить від кількості наявних в рейсі точок) ми можемо
прирівняти час розгляду однієї одиниці транспорту до константного, а отже
для великих задач отримати складність задачі складність задачі амортизовано
лінійну від кількості транспорту.
2.3 Етапи створення топологічної моделі «ядер і хвостів»
2.3.1 Перший етап – створення графу попутності
Матрицю відстаней між точками можна трактувати як повний граф
зв’язків між всіма точками. Для того, щоб побудувати ланцюжок точок, за
якими рухається машина, ми проріджуємо повний граф, залишаючи для
кожної точки тільки первинні зв'язки – такі, в яких найкоротший шлях по
дорожній мережі не проходить через інші точки. Опосередковані зв’язки, в
яких досягнення точки відбувається тільки за умови проїзду через іншу точку,
видаляються з повного графу. Таким чином, отримуємо граф попутності.
На рисунку 2.1 показна частина карти міста Києва з дев'яти точками та
частина графу попутності для першої точки. Сірими пунктирними лініями
позначені ті зв'язки першої точки, які не попали в граф попутності.
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Рисунок 2.1 – Частина графу попутності для точки 1
2.3.2 Другий етап – створення графу сусідства
Для побудови графу сусідства ми повинні ще раз прорідити отриманий
граф попутності, залишивши для кожної точки лише декілька її найближчих
сусідів. Питання в тому, як визначити поріг, за яким визначати зв'язані точки
як близькі або далекі? Підібрати цей поріг як константу неможливо, адже
навіть в одній задачі масштаби відстаней між точками досить різняться, а для
різних задач вони можуть виявитись взагалі несумісні. Тому поріг – радіус
сусідства – знаходиться для кожної точки свій. Радіус сусідства – це відстань
до k-го найближчого сусіда помножений на коефіцієнт надмірності. Цей
коефіцієнт дозволяє в деяких випадках густо розташованих точок, взяти
більше за k найближчих сусідів. При розв'язанні задач з урахуванням часових
вікон, на цьому етапі можна застосувати врахування часових вікон при
побудові графу, шляхом заборони попадання в граф ребер між тими точками
доставки, вікна доступності яких не сумісні між собою.

Ця ідея була запозичена з алгоритму магістральних ієрархій,
розробленого P. Sanders та D. Schultes[60] в 2005-2007 рр., для швидкої
побудови найкоротших шляхів у графах великого розміру, таких як дорожня
мережа всього світу. В цій роботі радіус сусідства використовується не для
побудови графу сусідства, а просто як проміжний етап для позначення околу,
при перевищенні якого потрібно переходити на вищий рівень ієрархії. Крім
того, алгоритм працює суто за самим графом дорожньої мережі, де вершинами
позначені повороти і перехрестя, а ребрами – прямі ділянки шляху.
Величина параметру k кардинально впливає на розв'язок задачі. Якщо
параметр дорівнює одиниці, то в кожній точці ми знаходимо лише одного
найближчого сусіда, що еквівалентно жадібному алгоритму. Якщо ми
збільшуємо цей параметр, то щільність графу швидко зростає, аж до повного
графу і відповідно повного перебору.
У цілому можна сказати, що розв'язок задачі VRP лежить в балансі між
цими двома крайностями, де жадібний алгоритм виконується швидко, але
легко попадає в локальний мінімум, а повний перебір ігнорує локальні
мінімуми і знаходить точний результат, але виконується дуже повільно (адже
повний перебір – це трансобчислювальна задача, тобто така, що лежить за
межами сучасних обчислювальних можливостей).
На практиці допустимі результати, прийнятні для подальшої обробки,
дають лише значення k = 2 та іноді 3. Цей параметр k задає баланс між
розміром ядер, їх кількістю, відсотком точок, які ввійшли до ядер, і відсотком
точок, які лишилися хвостами. Для нормальної подальшої роботи найкраще
мати якомога більше маленьких ядер, і приблизно рівне співвідношення точок
у ядрах і хвостів. Параметр k=1 дає занадто розріджений граф, на якому
практично не знаходиться ядер і абсолютна більшість точок попадають в
хвости, а k>3 навпаки дає занадто щільний граф, в якому вся територія
розпізнається, як одне-два величезних ядра без хвостів.
Параметр коефіцієнту надмірності впливає не так кардинально і
дозволяє більш тонко налаштувати щільність графу.

2.3.3 Третій етап – знаходження ядер
Оскільки граф сусідства показує нам зв'язки між точками, які являються
сусідами, і проїзд між якими зручний в котромусь із напрямів, ми можемо
звести задачу пошуку ядер до задачі пошуку компонент сильної зв'язності в
орієнтованому графі. Таким чином ми знаходимо такі групи точок, які є
транзитивно сусідами одна одній.
Компонента сильної зв'язності орієнтованого графу — це найбільший
підграф, такий що в ньому існує шлях з будь-якої вершини підграфу до кожної
з інших його вершин. Цикл в орієнтованому графі є сильно зв'язним, і кожна
нетривіальна компонента сильної зв'язності містить щонайменше один цикл,
отже орієнтований граф є ациклічним тоді і лише тоді, коли він не має
компонент сильної зв'язності з більш як однією вершиною. Найпростіший
алгоритм пошуку компонент сильної зв'язності полягає в тому, щоб
побудувати неорієнтований граф на основі транзитивного замикання даного
орієнтовного графу, а потім скористатися звичайним алгоритмом пошуку
компонент зв’язності в неорієнтованому графі. Крім цього існує 3 алгоритми
для вирішення цієї задачі за лінійний час. Алгоритм Косараджу[61], алгоритм
Тарджана[62] і алгоритм компонент сильної зв'язності по шляхах (алгоритм
Габова)[63]. Всі дієво знаходять компоненти сильної зв'язності орієнтованого
графу, але алгоритм Тарджана і алгоритм по шляхах сприятливіші на практиці,
бо вони працюють швидше і більше підходять для задач з великою кількістю
точок, оскільки потребують лише один пошук у глибину замість двох. Нами
було обрано алгоритм Тарджана.
Оскільки алгоритми пошуку сильних компонент зв'язності розбивають
на такі компоненти всю задачу, то в них попадають і хвости. Але на відміну
від ядер, компоненти зв'язності, яким відповідають хвости, зазвичай дуже
маленькі. Ми вводимо пороговий параметр, який задає мінімальний розмір
компоненти зв'язності, для того, щоб вона могла вважатися ядром.
Співвідношення кількості точок у ядрах та хвостів є таким, що задовольняє

вимоги алгоритму у випадку, якщо задати параметр рівним 3 або 2. Значення
1 не задовольняє умови, бо тоді всі точки попадуть у ядра, що знизить нашу
розмірність, але не дасть уявлення про обов'язкові точки при відвідуванні
певної території, а значення параметру більші за 3 призводять до знаходження
малої кількості ядер і великої кількості хвостів, такої, що одна машина не
може розвезти всі обов'язкові хвости навіть одного ядра.
2.3.4 Четвертий етап – знаходження хвостів, зв'язаних з ядрами.
Для знаходження хвостів ядра ми позбавляємо наш граф інформації про
орієнтованість, перетворюючи всі зв'язки на двоспрямовані. Це робиться для
збільшення кількості зв'язаних сусідніх ядер у хвоста, щоб гарантувати що
хвіст буде відомий для всіх ядер, які можуть мати до нього відношення.
Отримавши неорієнований граф сусідства, ми виконуємо в ньому
частковий пошук в глибину з кожної точки кожного ядра, записуючи ядро з
якого ми почали пошук в тимчасовий список для кожної розглянутої точки, як
можливий кандидат на ядро, до якого належить цей хвіст. Критерієм зупинки
пошуку є розглядання точки, яка є членом будь-якого ядра. Така точка не
потрапляє до списку, і з неї не продовжується пошук по суміжним вершинам
графу.
Отримавши списки можливих кандидатів ядер для кожного хвоста ми
повинні відсіяти в цьому списку зайві варіанти. Оскільки ми виконуємо пошук
в глибину зупиняючись тільки досягнувши ядер, то ми цілком можемо
опинитись в ситуації, коли по зв'язкам між хвостами ми оминули всі ядра і
досягли якогось віддаленого ядра, яке насправді ніяк не впливає на даний
хвіст. Той факт, що ми працювали з неорієнтованою версію графа, тільки
збільшує таку ймовірність.
Для відсіювання ядер ми задаємо радіус зв'язності з ядрами для кожного
хвоста. Це порогове значення, яке визначає максимально допустиму відстань
до найближчої точки ядра, для того, щоб можна було вважати, що хвіст

зв'язаний з цим ядром. Це значення визначається як відстань до найдальшої
точки найближчого ядра.
2.4 Алгоритм використання топологічної моделі для маршрутизації
доставки окремим транспортним засобом
Для побудови маршрутів використовується алгоритм послідовної
обробки

транспортних

засобів,

для

включення

точки

в

маршрут

використовуються евристика локального пошуку 3-opt[53]. Розроблена
евристика ядер і хвостів впливає в першу чергу на порядок розгляду точок.
Алгоритм наповнення кожної машини складається з чотирьох етапів, які
циклічно повторюються до тих пір, поки машина не буде заповнена майже
повністю:
Вибір наступного найближчого ядра жадібним способом, за найменшою
відстанню між точками.
Відвідування всіх точок ядра. Якщо якась із точок не може бути
відвідана, то і все ядро вважається не відвіданим.
Відвідування всіх обов'язкових хвостів цією ж машиною.
Якщо якісь із хвостів також зв'язані з іншими ядрами, що потрапили в
інші машини – спробувати розмістити їх в тих машинах.
Алгоритм реалізовано на мові С++, щ дало змогу перевірити
ефективність його використання для розв’язання логістичних задач.
2.5 Порівняльний аналіз результатів застосування евристики "ядер і
хвостів" для модельної задачі маршрутизації доставки
Алгоритм застосований для розв’язання модельної задачі зі 120 точок,
які мають бути розвезені за допомогою 5 транспортних засобів. Оцінка
ефективності дії алгоритму проводилася як порівняння результатів із
результатами, отриманими при застосуванні жадібного алгоритму. При

застосуванні жадібного порядку розгляду точок, маршрут кожної наступної
машини виходив менш компактним. При застосування алгоритму, в якому
порядок розгляду оснований на евристиці ядер і хвостів, всі маршрути для
п’яти машин формувалися компактно.
Другий етап оцінки результатів застосування евристики проводився на
реальних виробничих логістичних задачах, характерних для компаній
доставки питної води в місті. При тестуванні на задачах великого розміру
спостерігалося не тільки покращення компактності результату, а й
прискорення швидкості обрахунку маршруті транспортних засобів.
Застосування топологічної евристики ядер і хвостів, дає покращення
показників розв’язання логістичних задач за рахунок врахування топології
транспортної мережі. Проте варто відмітити, що при значному збільшенні
масштабу задачі все ще залишається не достатньо ефективним. Зокрема може
виникнути ситуація, коли на одну топологічну територію приходиться
декілька ядер, одне з яких обслуговується однією машиною, а решта – іншою,
що зменшує економічну вигоду рішення. Доцільно продовжити дослідження
топологічних характеристик транспортної мережі і пошук топологічних
евристик в цілому. Перспективним видається також напрям застосування
евристики ядер і хвостів до паралельного алгоритму наповнення декількох
машин одночасно, що може стати наступним кроком удосконалення способів
розв’язання проблеми маршрутизації для задач великого масштабу.
Таким чином, запропоновано нову евристику ядер і хвостів, яка
забезпечує компактне групування точок доставки в одиницю транспорту з
урахуванням реальної топології дорожньої мережі.
Розроблена топологічна евристика дає змогу перейти до укрупнених
одиниць опису топології транспортної мережі і враховує невизначеність
реальної топології місцевості, яку не вдавалося подолати застосуванням
кластерного підходу.

2.6 Удосконалення алгоритму маршрутизації для Large scale задач:
паралельне наповнення маршрутів з конкуренцією транспортних засобів
Як видно з результатів застосування евристики ядер і хвостів, ситуація
покращилася у порівнянні з наповненням послідовності точок за жадібним
алгоритмом, але лише в дрібному і середньому масштабі задачі. В розгляді
задач великого масштабу мі спостерігаємо ті ж самі проблеми, коли машина
при наповненні може пропустити великий шматок задачі, який іншим
машинам обслужити буде набагато дорожче. Також у нас лишається проблема
того, що маршрути витягуються вздовж якоїсь дороги, або по градієнту
щільності точок, замість того щоб рівномірно наповнюватись у всіх напрямах.
Для подолання цих проблем вводиться паралельне наповнення декількох
маршрутів. Алгоритм складається з двох етапів, які постійно повторюються.
Перший етап – приблизна оцінка кількості необхідних машин, для того щоб
обслужити точки, що на даний момент не розвезені жодною машиною. Другий
етап – обробка певної кількості точок для визначення, в яку з наявних машин
їх призначити.
2.6.1 Модуль приблизної оцінки кількості необхідних транспортних засобів
Оскільки ми маємо VRPTW задачу з часовими вікнами, ми не можемо з
достатньою точністю визначити кількість необхідних машин для всієї задачі.
Тому ми ітеративно запускаємо оцінку в процесі розв'язку, уточнюючи оцінку
і додаємо додаткові машини при необхідності. Для цього нам необхідно
врахувати кількість необслужених на даний момент точок і час необхідний на
їх обслуговування, час проїзду між ними, сумарний показних фізичних
обмежень (вага або об'єм вантажу), кількість наявних машин і вільний час в
них, час руху від точок до складу та інші параметри.
𝐸𝑇𝐶 =

(𝑇обсл + 𝑇проїзд + 𝑅 ∗ 𝑇склад − 𝑇вілн )
min(𝑇доступн , 𝑇авто )

Де 𝐸𝑇𝐶 – приблизна кількість необхідних транспортних засобів
(Estimate Transport Count), 𝑇обсл – сумарний час на обслуговування точок,
𝑇проїзд – приблизний необхідний час проїзду між всім точками без урахування
часових вікон, 𝑅 – приблизна необхідна кількість турів, щоб розвези весь
наявний вантаж з точки зору фізичних обмежень (ваги або об'єму), 𝑇склад середньо гармонійній час руху від точки до складу і назад, 𝑇вілн – сумарне
вільне місце в усіх залучених машинах, 𝑇доступн – розмір максимального часу
доступності всіх точок, 𝑇авто – середньо гармонійній дозволений час руху авто.
𝑅 = max
𝐹

𝐹точ − 𝐹вільн
𝐹авто

Де 𝐹 – одине з фізичних обмежень машини, таких як вага або об'єм
вантажу, 𝐹точ – сумарний показник 𝐹 по всім точкам, 𝐹вільн – сумарне вільне
місце по показнику 𝐹 у всіх турах всіх залучених машин, 𝐹авто –
середньогармонійне значення місткості 𝐹 в одній машині.
𝑇доступн = max 𝑡закр𝑖 − min 𝑡відкр𝑖
𝑖

𝑖

Де 𝑡відкр𝑖 – час відкриття вікна доступності і-тої точки, а 𝑡закр𝑖 –
відповідно час його закриття
Визначення 𝑇проїзд одна з найскладніших задач, оскільки ми не знаємо
порядок проїзду. Для приблизного обрахунку було використане мінімальне
покриваюче дерево, що проходить через всі невідвідані на даний момент
точки. Зрозуміло що час проїзду більший за суму всіх ребер мінімального
покриваючого дерева, і в той же час він очевидно менший за дві такі сумми,
адже це час достатній щоб з'їздити туди і назад до кожної точки. Одже можна
сказати що приблизний час проїзду дорівнює сумі всіх ребер мінімального
покриваючого дерева 𝑇𝑆𝑇 помноженій на коєіцієнт 𝑘
𝑇𝑆𝑇 < 𝑇проїзд < 2 ∗ 𝑇𝑆𝑇 → 𝑇проїзд ≈ 𝑘 ∗ 𝑇𝑆𝑇 ,
Імперичним шляхом було вибрано 𝑘 = 1.6

1<𝑘<2

2.6.2 Алгоритм наповнення машин за принципом «конкуренції за дельтами»
Жадібний спосіб вибору точок або ядер для відвідування певною
машиною не ефективний за рахунок того, що він не може врахувати подальші
вибори. На кожному етапі вибираються найкращі пари ядер і машин, без
урахування того що це заблокує певні набагато кращі пари в подальшому. Для
того щоб обійти цю проблему пропонується принцип «конкуренціїї за
дельтами», суть якого у тому щоб перейти від вибору найкращої пари, до
вибору такої пари, щоб уникнути найгіршого результату на наступному кроці.
Для цього розрахуємо вартість включення кожної пари ядер і машин, та
знайдемо дві мінімальні пари для кожної з машин та кожного з ядер. Ми
обераєму ту першу мінімальну пару, в якій дельта різниці між першим і другим
мінімумом буде найбільшим.
Проілюструємо це на прикладі. Ми маємо задачу з трьох ядер і двох
машин, яку можно побачити на рисунок 2.2 та у таблиці 2.1.
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Рисунок 2.2 Розміщення машин і невідвіданих ядер в ілюстративній задачі

Таблиця 2.1 Вартість включення ядер до машин в ілюстративній задачі
Ядро 1

Ядро 2

Ядро 3

Машина 1

1

1

3

Машина 2

2

5

6

Припустимо що в кожній з машин є місце тільки для двох ядер. Тоді
використовуючи жадібний алгоритм ми додали б ядра 1 та 2 у першу машину,
а ядро 3 в другу машину, отримавши у підсупку загальну вартість 8, що далеко
від оптимального рішення. Вибираючи по дельтам, ми спочатку додамо ядро
2 в першу машину, з максимальною Δяд = 4, як видно з графіку на рисунок 2.3.
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Рисунок 2.3 Розподіл Δ по ядрам на першому кроці
На другому кроці максимальна різниця буде Δмаш = 4 для додавання
першого ядра у другу машину. Ми можемо бачити це з графіку на рисунок 2.4.

Δ по машинам
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Рисунок 2.4 Розподіл Δ по машинам на другому кроці
Як ми бачимо використання сортування Δ по ядрам надає нам таку
найкращу пару, що відвідання ядра з цієї пари будь-якою іншою машиною
буде найдорогшим. Це і відбулося на першому кроці коли перша машина
відвідала друге ядро. Сортування Δ по машинам носить інший характер – ми
виходимо з того що кожна машина має бути наповнена максимально, одже
якщо машина неповна, то їй необхідно лишити ближчі до неї ядра, навіть якщо
зараз вони можуть більш ефективно бути відвідані іншою машиною – в
подальшому настане час коли жодна машина більше не зможе взяти ядро, крім
як якась неповна, але дуже віддалена машина.
Якщо уважно подивитись на таблицю і графіки, то ми побачимо, що
навіть якби ми використовували сортування лише одного типу, ми отримали б
однаковий результат, але вибір при використанні одночасно обох сортувань
показав себе більш гнучким на великих і різноманітних задачах
2.7 Висновки
Запропоновано евристику топологічних зон двох типів, які мають різні
зв’язки між собою. Від одиниць маршруту (точки доставки і матриця відстаней
між ними) здійснено перехід до топологічних зон двох видів: ядра

(транзитивно попутні і циклічно пов’язані між собою точки певної локальної
території) та хвости (інші точки, пов’язані з одним або кілька ядрами).
На основі теорії графів розроблено спосіб побудови математичної
моделі топології місцевості, який складається з чотирьох етапів: визначення
графу попутності, графу сусідства, суто ядер і хвостів.
Розроблено алгоритм циклічної побудови маршрутів відвідування точок
доставки транспортними засобами для певної території з урахуванням її
топології. Апробація алгоритму на модельній задачі показала його переваги
перед жадібним алгоритмом за параметрами компактності маршрутів для усіх
одиниць транспортних засобів і швидкості рішення.
Удосконалення первинного топологічного алгоритму для придатності до
задач великої розмірності складається з двох модулів, які повторюються. На
першому етапі здійснюється приблизна оцінка кількості необхідних машин,
для того щоб обслужити точки, що на даний момент не розвезені жодною
машиною. На другому етапі вводиться паралельне наповнення декількох
маршрутів: проводиться обробка певної кількості точок для визначення, в яку
з наявних машин їх призначити.
Таким чином, створено топологічний алгоритм – алгоритм автоматичної
побудови оптимальних маршрутів транспортної доставки лікарських засобів з
урахуванням
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАРШРУТИЗАЦІЇ ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ТОПОЛОГІЇ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ

3.1 Вступ
Розділ присвячено етапу дослідження – реалізації топологічного
алгоритму маршрутизації доставки лікарських засобів через розробку
інформаційного забезпечення. Обгрунтування вибору мови програмування
зумовлено наміром створити таке інформаційне забезпечення, яке могло би
широко використовуватися як модуль у будь-якій системі. Розроблення
методів структуровано за такими підрозділами, які описують: перелік команд
та їх параметрів, структуру даних задачі, структуру даних статусу, структуру
даних результату. Реалізація алгоритму в програмі дає змогу проаналізувати
ефективність її використання для доставки лікарських засобів на реальних
прикладах логістичних задач – окремих районах міста Києва.
3.2 Обґрунтування вибору мови програмування
В 1998 році мова Сі++ була стандартизована Міжнародною організацією
стандартизації під номером 14882:1998 — Мова Програмування Сі++.
Поточний стандарт — C++11, він був прийнятий у 2011 році робочою групою
МОС після десятирічної підготовки.
Стандарт Сі++ на 1998 рік складається з двох основних частин: ядра
мови і стандартної бібліотеки. Стандартна бібліотека С++ увібрала в себе
бібліотеку шаблонів STL, що розроблялася одночасно із стандартом. Зараз
назва STL офіційно не вживається, проте в колах програмістів на Сі++ ця назва
використовується для позначення частини стандартної бібліотеки, що містить
визначення шаблонів контейнерів, ітераторів, алгоритмів і функторів.

Стандарт Сі++ містить нормативне посилання на стандарт Сі від 1990
року і не визначає самостійно ті функції стандартної бібліотеки, які
запозичуються із стандартної бібліотеки Сі.
Поза тим, існує величезна кількість бібліотек Сі++, котрі не входять в
стандарт. У програмах на Сі++ можна використовувати багато бібліотек Сі.
Стандартизація визначила мову програмування Сі++, проте за цією
назвою можуть ховатися також неповні, обмежені достандартні варіанти мови.
Спочатку мова розвивалася поза формальними рамками, спонтанно, у міру
завдань, що ставилися перед ним. Розвиток мови супроводив розвиток кросскомпілятора Cfront. Нововведення в мові відбивалися в зміні номера версії
кросс-компілятора. Ці номери версій кросс-компілятора розповсюджувалися і
на саму мову, але стосовно теперішнього часу мову про версії мови Сі++ не
ведуть.
Стандартна бібліотека Сі++ включає стандартну бібліотеку Сі з
невеликими змінами, які роблять її відповіднішою для мови Сі++. Інша велика
частина бібліотеки Сі++ заснована на Стандартній Бібліотеці Шаблонів (STL).
Вона надає такі важливі інструменти, як контейнери (наприклад, вектори і
списки) і ітератори (узагальнені вказівники), що надають доступ до цих
контейнерів як до масивів. Крім того, STL дозволяє схожим чином працювати
і з іншими типами контейнерів, наприклад, асоціативними списками, стеками,
чергами.
Використовуючи шаблони, можна писати узагальнені алгоритми, здатні
працювати з будь-якими контейнерами або послідовностями, доступ до членів
яких забезпечують ітератори.
Так само, як і в Сі, можливості бібліотек активізуються використанням
директиви #include для включення стандартних файлів. Всього в стандарті
Сі++ визначено 50 таких файлів.
STL до включення в стандарт Сі++ була сторонньою розробкою, на
початку — фірми HP, а потім SGI. Стандарт мови не називає її «STL», оскільки
ця бібліотека стала невід'ємною частиною мови, проте багато людей досі

використовують цю назву, щоб відрізняти її від решти частини стандартної
бібліотеки (потоки введення/виведення (Iostream), підрозділ Сі тощо). Проект
під назвою STLport, заснований на SGI STL, здійснює постійне оновлення
STL, IOstream і рядкових класів. Деякі інші проекти також займаються
розробкою приватних застосувань стандартної бібліотеки для різних
конструкторських завдань. Кожен виробник компіляторів Сі++ обов'язково
поставляє якусь реалізацію цієї бібліотеки, оскільки вона є дуже важливою
частиною стандарту і широко використовується.
Причиною успіху STL, зокрема її вхід до стандартної бібліотеки С++,
була націленість на широке коло завдань і узагальнена структура. В цьому
сенсі, близькою за духом STL на сьогодні є бібліотека Boost. Boost теж є
бібліотекою загального застосування і теж впливає на формування
стандартної бібліотеки С++. [45]
Переваги мови C++
 Швидкодія. Швидкість роботи програм на С++ практично не
поступається програмам на С, хоча програмісти отримали в свої
руки нові можливості і нові засоби.
 Масштабованість. На мові C++ розробляють програми для
найрізноманітніших платформ і систем.
 Можливість роботи на низькому рівні з пам'яттю, адресами,
портами. (Що, при необережному використанні, може легко
перетворитися на недолік.)
 Можливість створення узагальнених алгоритмів для різних
типів даних, їхня спеціалізація, і обчислення на етапі компіляції,
з використанням шаблонів.
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 Наявність безлічі можливостей, що порушують принципи
типобезпеки приводить до того, що в С++ програми може легко
закрастися важковловима помилка. Замість контролю з боку
компілятора

розробники

вимушені

дотримуватися

вельми

нетривіальних правил кодування. По суті, ці правила обмежують
С++ рамками якоїсь безпечнішої підмови. Більшість проблем
типобезпеки С++ успадкована від С, але важливу роль в цьому
питанні грає і відмова автора мови від ідеї використовувати
автоматичне управління пам'яттю (наприклад, збірку сміття). Так
візитною карткою С++ стали вразливості типу «переповнювання
буфера».
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прекомпіляциі заголовних файлів (англ. Precompiled Headers).
 Недостача інформації про типи даних під час компіляції (CTTI).
 Мова C++ є складною для вивчення і для компіляції.
 Деякі перетворення типів неінтуїтивні. Зокрема, операція над
беззнаковим і знаковим числами видає беззнаковий результат.
 Препроцесор С++ (успадкований від C) дуже примітивний. Це
приводить з одного боку до того, що з його допомогою не можна
(або важко) здійснювати деякі завдання метапрограмування, а з
іншою, в наслідку своєї примітивності, він часто приводить до
помилок і вимагає багато дій з обходу потенційних проблем.
Деякі мови програмування (наприклад, Scheme і Nemerle) мають
набагато могутніші і безпечніші системи метапрограмування
(також звані макросами, але макроси С/С++ вони мало
нагадують).

 З кінця 1990-х в співтоваристві С++ набуло поширення так зване
метапрограмування на базі шаблонів. По суті, воно використовує
особливості шаблонів C++ в цілях реалізації на їхній базі
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програмування, що виконується під час компіляції. Сама по собі
ця можливість вельми приваблива, але, внаслідкок вище
згаданого, такий код вельми важко сприймати і зневаджувати.
Мови Lisp/Scheme, Nemerle і деякі інші мають могутніші і
водночас
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метапрограмування. Крім того, в мові D реалізована порівнянна
за потужністю, але значно простіша в застосуванні підсистема
шаблонного метапрограмування.
 Хоча декларується, що С++ мультипарадигмена мова, реально в
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Частково, даний пропуск усувається різними бібліотеками (Loki,
Boost) що використовують засоби метапрограмування для
розширення мови функціональними конструкціями (наприклад,
підтримкою лямбд/анонімних методів), але якість подібних
рішень значно поступається якості вбудованих у функціональні
мови

рішень.
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зіставлення зі зразком взагалі украй складно емулювати засобами
метапрограмування.
Оскільки задача має досить велику потребу у обчислюваних ресурсах,
то швидкодія мови С++ стала вирішальною у її виборі.
3.3 Розроблення методів API
Основний модуль програми слугує в якості серверної частини і не має
візуального інтерфейсу. Програма може бути запущена на будь якому
мережному порті і приймати команди по протоколу HTTP.

3.3.1 Перелік команд та їх параметрів.
Action=add. Команда, що додає наступну задачу в чергу виконання.
Приймаэ параметри globalID та task, де globalID – глобальний ідентифікатор
задачі на яким вона зберігается в клієнтському середовищі, а task – початкові
умови для розрахунку задачі в форматі JSON, які будуть описані нижче. В тілі
відповіді від сервера повертаєтся JSON статуса задачі поставленої в чергу
Action=stop. Команда, що дозволяє зупинити розрахунок певної задачі.
Параметр queryID – числовий ідентифікатор задачі в черзі математичного
сервера. Отримати його можна з статусу задачі, наприклад при постановці її у
чергу. В тілі відповіді від сервера повертаєтся JSON статуса відповідної задачі.
Action=free. Команда, що дозволяє звільнити ресурси які зайняті на
збереження результатів розрахунку певної задачі і видалити її з переліку задач
в черзі. Параметр queryID – числовий ідентифікатор задачі в черзі
математичного сервера. Отримати його можна з статусу задачі, наприклад при
постановці її у чергу. В тілі відповіді від сервера повертаєтся JSON статуса
відповідної задачі.
Action=getState. Команда, що дозволяє перевірити статус разрахунку а
також отримати результати які ще не були завантажені раніше. Параметр
queryID – числовий ідентифікатор задачі в черзі математичного сервера.
Отримати його можна з статусу задачі, наприклад при постановці її у чергу.
Параметер lastSID – останный завантажений з сервера результат розрахунку.
В тілі відповіді від сервера повертаєтся статус відповідної задачі, а також всі
рішення які ще не були завантажені на клієнт раніше в форматі JSON.
Action=getAllStates. Команда, що дозволяє отримати перелік всіх задач,
якы знаходятся в черзы на разрахунок, або вже выконані, але ще не видалені.
Параметри відсутні. В тілі відповіді від сервера повертаєтся перелік статусів
всіх задач в форматі JSON.
Action=getTask. Команда, що дозволяє отримати деталі задачі які були
направлені на розрахунок, тобтотекст параметру task в відповідній команді

add. Параметр queryID – числовий ідентифікатор задачі в черзі математичного
сервера. Отримати його можна з статусу задачі, наприклад при постановці її у
чергу. В тілі відповіді від сервера повертаєтся JSON задачі з початковими
умовами для розрахунку.
3.3.2 Опис опис структури данних задачі
Задача – JSON об'єкт з переліком початкових данних для розрахунку.
Цей об'єкт має таку структуру полей
 points – перелік точок доставки
 lat – географічна чигота точки
 lon – географічна довгота точки
 ID – ідентифікатор точки
 servicetime – час обслуговування в точки (додаєтся один раз
для всіх завдань)
 add_servicetime – штрафний час обслуговування, який
нараховуєтся водіям, які погано знають точку
 trList – перелік транспортних засобів
 id – ідентифікатор транспортного засобу
 cost_per_hour – вартість одного кілометру проїзду
 cost_per_km – вартість однієї години роботи водія
 cost_onTime – вартість подачі машини
 maxweigth – максимальна вантажомісткість
 maxvolume – максимальний об'єм вантажу
 maxvalue – максимальна вартість вантажу
 amount_use – максимальна кількіть турів в одному рейсі
 cycled – потреба повертатися на склад в кінці рейсу
 time_load – час завантажування вантажу на складі

 weigth_nominal

–

номінальна

максимальна

мантажомісткість по паспорту машини
 time_max – максимальний час роботи водія
 start_point – ідентифікатор гаражу виїзду
 finish_point – ідентифікатор гаражу повернення
 road_speed – коефіцієнт швидкості руху машини по дорозі
 point_speed – коефіцієнт швидкості отслуговування точок
доставки
 add_servicetime – додатковий час обслуговування машини
який необхідно витратити в кожній точці доставки
 window – часове вікно доступності транспортного засобу
 start – час відкрття вікна
 finish – час закриття вікна
 points_acquaintances – масив коефіцієнтів знань водієм
кожної із точок. Цей коефіцієнт впливає но те який відсоток
штрафного часу за невміння буде додано в кожній з точок
 depotList – перелік складів
 id – ідентифікатор складу
 point – ідентифікатор точки, де розташований склад
 window – часове вікно доступності складу
 start – час відкрття вікна
 finish – час закриття вікна
 jobList – перелік завдань на доставку (в одну точку може буте
декілька нкладних)
 id – ідентифікатор завдання
 weigth – вага вантажу
 volume – обєем вантажу
 value – вартість вантажу
 servicetime – час обслуговування задачі

 backhaul – помітка чи вантаж необхідно доставляти чи
забирати з точки
 point – ідентифікатор точки, де в якій потрібно виконати
завдання на доставку/підбор вантажу
 windows

–

набір

неперехрещуваних

часових

вікон

доступності точки
 start – час відкрття вікна
 finish – час закриття вікна
3.3.3 Опис опис структури данних статусу
Статус – JSON об'єкт з інвормацією про стан разрахунку задачі яка
знаходится в черзі на розрахунок або вже завершена. Цей об'єкт має таку
структуру полей:
 query – числовий ідентифікатор задачі в черзі сервера
 globalID – ідентифікатор задачі на клієнти
 status – числове значення статусу, один з ваніантів: в черзі,
віконуєтся, завершено, помилка
 desc – текстове описання статусу обробки або стадії розрахунку
 solnumbs – кількість наявних рішень
 time – час останньої зміни статусу
3.3.4 Опис структури даних результатів
Результат – JSON об'єкт з інформацією про варіант рішення задачі:
порядок об'їзду точок, відстані, часу прибуття у кожну точку. Цей об'єкт має
таку структуру полей:
 totalDistance – загальна відстань в метрах пройдена всіми
машинами

 totalDuration – загальний час в секундах витрачений всіми
машинами
 totalDowntime – загальний час простою в секундах витрачений
всіми машинами на очікування відкриття вікна доступності
 totalValue – загальна вартість рішення в гривнях
 routes – перелік маршрутів для кожної із машин
 transportID – ідентифікатор транспортного засобу
 deliveries – маршрут поїздки відповідного транспортного
засобу: впорядкований перелік точок, включно зі складом
та гаражем
 jobID – ідентифікатор завдання
 pointId – ідентифікатор точки
 arrival – час прибуття у точку
 distance – відстань проїзду від попередньої точки
 duration – час проїзду від попередньої точки
 downtime – час простою в очикуванні відкриття вікна
доступності точки
 servicetime – час обслуговування точки
 totalDistance – загальна відстань в метрах пройдена
транспортним засобом
 totalDuration – загальний час в секундах витрачений
пройдена транспортним засобом
 totalDowntime – загальний час простою в секундах
витрачений пройдена транспортним засобом на очікування
відкриття вікна доступності
 value – вартість маршруту транспортного засобу в гривнях

3.4 Результати порівняння роботи алгоритмів: переваги топологічного
алгоритму маршрутизації
Для порівняння результатів роботи програми була використана
попередня версія, що використовувалася до впровадження топологічного
алгоритму. Ця версія використовувала жадібний підхід вибору порядку
включення точок і послідовне наповнення машин. Розроблений алгоритм був
протестований на низці задач різного розміру і складності, і в більшості
випадків показав кращий результат в кілометражі та вартості проїзду. Крім
того отримане рішення будо більш привабливе з точки зору компактності
маршрутів і мінімізації руху різних машин по одній території. Для логістів,
дійсної цільової аудиторії програми цей критерій є вирішальним, адже по
перше некомпактні розірвані маршрути, з великою кількістю перехрещень
викликають невдоволення водіїв і вони відмовляються їх виконувати, а подруге більш компактні маршрути є більш стійкими до форс мажорних
обставин, таких як пробки, або відсутність клієнта на місці, що відповідно
спричиняє зміну вікна доступності точки доставки вже в процесі виконання
маршруту. Далі наведені деякі ілюстрації і табличні данні для порівняння
На рисунок 3.1 ми бачимо маршрут проїзду однієї машини розрахований
старою версією алгоритму. На рисунку зображена карта міста Києва на якій
прямокутними позначками з номерами позначені точки доставки. Номера
позначок вказують на порядок об'їзду точок. Нумерація починається з 2,
оскільки точка під номером 1 це склад виїзду, який не зображений на рисунку.
Позначки з'єднані між собою штрих-пунктирними лініями, що показують
геометрію маршруту руху машини від точки зо точки згідно з наявних доріг
та правил дорожнього руху.

Рисунок 3.1
На аналогічному рисунок 3.2 зображена мапа тієї самої частини міста
Києва з помітками тих самих точок, що і на рисунок 3.1, з порядком проїзду
розрахованим

розробленим

алгоритмом.

Для

більшої

зрозумілості

особливостей порядку проїзду на цьому рисунку під кожною точкою
позначені часові вікна доступності цієї точки, які повністю співпадають з
аналогічними умовами задачі на попередньому рисунку.

Рисунок 3.2
На відміну від старого алгоритму, оскільки при побудові графу сусідства
була використана інформація про час доступності точок, вдалося знайти
маршрут без простоїв та з меншим кілометражем, що ми можемо побачити з
таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Старий

Новий

Відсоток

алгоритм

алгоритм

покращення

Кількість машин

1

1

Кількість точок

34

34

Довжина проїзду (км) 115,96

111,11

4%

Час роботи водія

9:17

9:05

2%

- з нього час простою

0:04

0:00

100%

Вартість

964,97

914,00

5%

маршруту (грн)
Як видно з таблиці 3.1, економічний ефект від використання
розробленого алгоритму може сягати до 5% витрат на логістику. Враховуючи
що зазвичай рентабельність транспортної логістики не перевищую 25% [66],
отриманий показник складає 20% рентабельності підприємства. Якщо для
однієї машини економія сягає 50 гривень, то для компанії в якій задіяні 100
машин, чиста економія витрат може сягати вже 5000 грн. в день, а в місяць
більше за 100 000 грн. Звичайно ці розрахунки приблизні, адже не у всіх
маршрутах присутній такий виразний економічний ефект.
На рисунок 3.3 ми бачимо наступну задачу з іншим розподілом точок,
розв'язану старим алгоритмом. Ця задача характерна наявністю залізної
дороги, яка має всього 2 переїзди. Тут можна добре проілюструвати проблеми
які могли б виникнути при використанні звичних алгоритмів кластеризації. На
рисунку зображені 2 місця в яких точки видаються за такі, що розташовані
поруч, але насправді час та кілометраж проїзду між ними достатньо суттєвий.

Рисунок 3.3
На рисунок 3.4 зображене рішення цієї ж задачі розробленим
алгоритмом. Для цієї задачі економія виражена не так яскраво (табл. 3.2), але
ми можемо бачити виправлення яскраво вираженої помилки, коли машина
відвідувала точки в одній і тій самій території двічі в різний час. Це місце
позначене червоним колом на рисунок 3.3 та зеленим на рисунок 3.4.

Рисунок 3.4
Таблиця 3.2
Старий

Новий

Відсоток

алгоритм

алгоритм

покращення

Кількість машин

1

1

Кількість точок

44

44

Довжина проїзду (км) 167,29

164,57

2%

Час роботи водія

10:49

10:29

3%

- з нього час простою

0:32

0:00

100%

Вартість

1277,21

1250,21

2%

маршруту (грн)
В наступному прикладі (рисунок 3.5) ми бачимо більшу задачу на 5
машин. На карті міста Києва зображені нумеровані прямокутні мітки різного
кольору, які відповідають точкам доставки. Номера і колір міток відповідають
машині, яка їх обслуговує. Для кращої читаємості рисунку, інформація про
порядок проїзду, геометрія маршруту та часові вікна була схована.

Рисунок 3.5
Як ми можемо бачити на рисунок 3.6, найбільш проблемною є машина
під номером 2, територія руху якої майже повністю співпадає з територією
всієї задачі.

Рисунок 3.6
Але навіть без урахування 2-ї машини, рівень перехрещення територій
інших машин дуже великий (Рисунок 3.7). Звичайно повністю уникнути
перехрещень не можливо, з причини урахування часових вікон доступності
точок, але його можна значно зменшити.

Рисунок 3.7
На рисунок 3.8 зображений розподіл ядер і хвостів цієї задачі з
урахуванням часу доступності точок. Круглі мітки з номерами відповідають
за точки, а лінії між ними показують граф сусідства, причому жирні штрихові
лінії показують ребра графу сусідства в межах ядра, а тонкі суцільні лінії
показують хвости до них.

Рисунок 3.8
На наступному рисунку (рисунок 3.9) ми можемо бачити результати
рішення задачі розробленим алгоритмом з «конкуренцією по дельтам».

Рисунок 3.9
Як ми бачимо ступінь пересікання територій руху різних машин значно
скоротився. Нажаль повне виключення пересічення машин 2 та 3 віявилося
неможливим, оскільки на території 2-ї машини є велика кількість точок з
жорстким вранішнім вікном, які не можуть бути відвідані одночасно, тим не
менше, якщо їх пропустити лишивши для обслуговування 3-ю машиною, то 2га машина може вмістити ще достатню кількість точок в більш пізній час.

Таблиця 3.3
Старий

Новий

Відсоток

алгоритм

алгоритм

покращення

Кількість машин

5

5

Кількість точок

184

184

Довжина проїзду (км) 622,70

618,22

1%

Час роботи водіїв

53:44

59:50

-11%

- з нього час простою

4:52

5:16

-8%

Вартість

5332,24

5498,00

-3%

маршруту (грн)
Як ми бачимо з таблиці 3.3, таке рішення не на багато покращило
загальній кілометраж пройдений всіма машинами, а час роботи водіїв тільки
збільшився, що привело до невеликого зростання загальної вартості. Тим не
менше, при збільшені масштабу задачі точність, теоретичних розрахунків
вартості сильно падає, адже накопичуються зовнішні фактори впливу, які
неможливо передбачити. Таким чином підвищення стійкості рішень до форс
мажорних обставин дає набагато більший економічний ефект. Адже якщо
водій другої машини з рисунок 3.5 попаде в пробку на якомусь із переїздів
через всю територію задачі, то він за жодних обставин не встигне повернутися
до графіка і виконати всі точки.
3.5 Висновки
Для

реалізації

топологічного

алгоритму

було

вибрано

мову

програмування С++. Програма виконана в архітектурі веб-сервера з певним
JSON API, що дозволить використання програми як модулю в будь-якій
системі. Запропоновано перелік команд та їх параметрів, структуру даних
задачі, структуру даних статусу, структуру даних результату, які реалізовано
в програмі, наведеній у додатках. Розроблений алгоритм був протестований на

низці задач різного розміру і складності, і в більшості випадків показав
кращий результат в кілометражі та вартості проїзду. Крім того отримане
рішення будо більш привабливе з точки зору компактності маршрутів і
мінімізації руху різних машин по одній території, що робить рішення
стабільнішим стосовно форс-мажорних обставин доставки лікарських засобів.

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Вступ
Метою даного розділу є аналіз впливу шкідливих факторів виробництва
й умов праці на виробництві, а також розробити відповідні заходи щодо
усунення факторів небезпечних для користувачів або негативно впливаючих
на них.
4.2 Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення
Аптека (рисунок 4.1) знаходиться на 1 поверсі дев'ятиповерхової жилої
будівлі. Параметри приміщення, в якому знаходиться аптеки наведені в
таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 Характеристики аптеки
Назва
Загальний розмір аптеки,
l×w×h
Загальна площа аптеки
Загальний об´єм аптеки
Розмір торгової зали
Розмір пріміщення для
зберігання ліків
Розмір кімнати для
персоналу
Кількість працюючих
Макс. кількість
відвідувачів
Вентиляція
Кондиціонування
Опалення
Підлога
Стіни

Параметри
13.6×5×2.7 (м)
81,6 м2
220,3 м3
8,6×5×2.7 (м)
3,3×5×2.7 (м)
1,7×3,3×2.7 (м)
2
10
2 вентиляційні шахти
кондиціонер типу "спліт"
2 3-х секторні батареї
бетон, вкритий лінолеумом
Бетон, силікатна фарба.

Природне освітлення
Штучне освітлення

2 вікна: з виходом на північ, розміром 1.4×2 м та
з віходиом на захід, розміром 1.5×2 м.
Скло віконне листове, подвійне.
10 світильників на 2 лампи Л 201Б 40Вт Розмір
1000х2000х50 мм

В таблиці 4.2 наведено перелік обладнання, яким оснащена аптека
Таблиця 4.2 Перелік обладнання/предметів аптеки
Позиція на схемі

Назва обладнання (предмету)

Характеристика

1

Робоче місце (1 шт.)

1000х2100х650

2

Ветрина з 3 ящ. (10 шт.)

836х2100х400

3

Ветрина з 3 ящ. (2 шт.)

720х2100х400

4

Кутова ветрина (1 шт.)

850х2100х400

5

Шафа-гірка з дверцятами (5 шт.)

830х2100х420

6

Шафа-гірка з 10 ящ. (6 шт.)

800х2100х420

7

Шафа для одягу (1 шт.)

600х2100х600

8

Шафа для медикаментів (2 шт.)

800х2100х400

9

Стелаж для медикаментів (2 шт.)

800х2100х400

10

Стелаж кутовий (1 шт.)

400х2000х400

11

Двері (1 шт.)

760х2100

12

Стіл розпаковочний (1 шт.)

1500х1400х600

13

Шафа-ветрина (2 шт.)

720х2100х300

14

Шафа для госп. інв. (2 шт.)

600х1900х400

15

Холодильник

800х2000х800

16

Робочий стіл

1500х1400х600

Рисунок 4.1 План приміщення
Порівняння нормативних параметрів з реальними згідно з нормами,
ДСанПіН 3.3.2.007-98 [47] та наказу МОЗ України Про затвердження
Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів від 31
травня 2006 р. за N 642/12516 [48] (табл. 4.3)
Таблиця 4.3 Порівняння нормативних параметрів з реальними
Назва параметру

Нормативне

Фактичне значення

значення
Площа приміщення на 6

40,8

одного працівника, м 2
Об’єм приміщення на 20

110,2

одного працівника, м 3
Ширина

дверного Не менше 0,9 м

1

проходу, м
Площа

приміщеня 10

зберігання

лікарських

16,5

засобів
Загальна площа

50

81,6

Площа торгової зали

18

43

Площа приміщення для 8

5,6

персоналу
Глибина тамбуру

1,2

1,2

Висновок: окрім розміру приміщень для персоналу, параметри аптеки
задовольняють вимогам. Рекомендуєтся провести перепланування для
збільшення загального розміру кімнат для персоналу або підібрати інше
приміщення.
4.3 Оцінка шкідливих виробничих факторів при розробці програмноапаратного рішення й розробці заходів щодо поліпшення (нормалізації) умов
праці.
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, яким може піддаватися
робітник аптеки описані в таблиці 4.4
Таблиця 4.4 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Мікроклімат в приміщені
Небезпека
Фізичні фактори

враження

людини

електричним

струмом
Пожежна небезпека

Хімічні фактори

Шкідливі медичні препарати

4.3.2 Мікроклімат
Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки
розглянемо в таблиці 4.5
Таблиця 4.5 Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови
Параметри мікроклімату

Джерела

Наслідки

Відносна вологість

- Атмосферне
повітря;

- Проблеми з диханням;
- Риніт;

- Повітря,

- Пересихання шкіри та

видихуване
людьми.

губ;
- Алергічні реакції;
- Втома;
- Розвиток

бактерій,

вірусів, грибків;
Температура

Тепла

- Люди;

повітря t

пора року

- Сонячна

- Зниження працездатності
та продуктивності праці;

радіація;

- Послаблення організму;

- Обладнання.

- Підвищення

небезпеки

травмування;
Холодна

- Вікна

- Зниження працездатності

пора року

- Двері

та продуктивності праці;
- Послаблення організму;
- Переохолодження
- Застуда

Швидкість повітря

- Вікна та двері

- Протяги

Роботи проводиться сидячи і відносяться до категорії «1б-легка» фізична
робота.
Виходячи з ДСН 3.3.6.042-99, в

лабораторії повинні забезпечуватись

комфортні умови для персоналу [49].
Для заміру параметрів мікроклімату в кабінеті використовується
універсальний термометр DT-8806S для температури, гігрометр TFA 30.3049
для відносної вологості,

анемометр Wigam 8908 для швидкість повітря.

Результати вимірів у порівнянні з нормативними значеннями можна побачити
в таблиці 4.6

Таблиця 4.6 Реальні та оптимальні значення мікрокліматичних умов
Параметри

Реальні значення

Нормативні значення

мікроклімату

Холодний

Теплий

Холодний

Теплий

період

період

період

період

23

22

22-24

21-23

Близько 60 40-60

40-60

0,15

0,15

Температура
повітря t, ºС

Відносна вологість, Близько 55
%
Швидкість повітря, 0,1

0,15

м/с
Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними
значеннями можемо скласти список заходів з охорони праці та безпеки в
умовах надзвичайних ситуацій на робочих місцях при експлуатації об'єкту
(табл. 4.7).
Таблиця 4.7 Заходи з нормалізації мікроклімату
Заходи
Технологічні

Холодний
Обладнання

Теплий

- 3 батареї на 9 секцій; - Кондиціонер типу
- Вентиляція
кратністю

з
обміну

3:4;

«спліт»
SAMSUNG

AQ

12XLN/X;
- Вентиляція

з

кратністю обміну
3:4;
Приміщення

- Теплообмінний
тамбур

- Жалюзі на вікнах.
при

зовнішніх дверях;

- Металопластикові
вікна з двошаровим
склопакетом.
Організаційні

- Раціоналізації
режимів

праці

- Раціоналізації
й

режимів праці й

відпочинку,

відпочинку,

перерви;

перерви;

- Вологе прибирання - Провітрювання;
після

закінчення - Вологе

робочого дня.

прибирання після
закінчення
робочого дня.

Індивідуальні

- Використання

- Використання

спецодягу;

спецодягу;
- Спеціальний
питний режи.

Висновок: Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія
робіт

дотримуються

в

повній

мірі

завдяки

системам

нормалізації

мікроклімату.
4.3.3 Шкідливі речовини
Джерела впливу шкідливих речовин та можливі наслідки розглянемо в
таблиці 4.8
Таблиця 4.8 Основні джерела впливу шкідливих речовин
Джерела

Наслідки

- Високодисперсний лікарський пил (наприклад, - Легко затримуются у
аміназин, амідопірин, теобромін та ін. ) та

повітрі;

аерозолі (наприклад, антибіотики широкого - Здатні
спектру дії)

глибоко

проникати у легені
- Проблеми з диханням
- Алергічна дія
- Подразнююча дія

- Отруйні

пари

розчинів

нашатирно-анісової

аміаку,

крапель,

йоду, - Токсична дія.

формаліну,

камфори хлороформу, ефіру та ін.
Порівняння замірів, виронаних за допомогою газового хроматографа
«Хроматэк-Кристалл 5000», з нормативними значеннями ГДК згідно з ГОСТ
12.1.016-79 [50] можно побачити в таблиці 4.9
Таблиця 4.9 Порівняння нормативних і реальних концентрацій шкідливих
речовин
Речовина

Нормативні значення

Реальні значення

Аміак

20

0,9

Йод

1

0,05

Формалін

0,5

0,01

Хлороформ

20

0,5

Пил аміназину

0,3

0,01

Пил теоброміну

1

0,04

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними
значеннями можемо скласти список заходів з нормалызації концентрації
шкідливих речовин (табл. 4.10).

Таблиця 4.10 Заходи та засоби для нормалызації концентрації шкідливих
речовин
Технологічні

Обладнання

Штучна припливно-витяжна вентиляція

з

переважанням витяжки над припливом (+23) для приміщення зберігання лікарських

засобів
Штучна

припливно-витяжна

вентиляція

переважанням витяжки над припливом (+34) для торгової зали

Приміщення

Ізоляція приміщення торгової зали від
приміщення для зберігання лікарських
засобів

Організаційні

Забороняється прийом їжі у виробничих
приміщеннях
Щоденне вологе прибирання
Інструктаж з приводу правил особистої
гігієни в аптеці

Засоби індивідуального захісту Спец. одяг для захисту органів дихання,
(ЗІЗ)

шкірних покривів
Суворо дотримуватись правил особистої
гігієни, потрібно ретельно мити руки після
роботи

з

сильнодіючими

лікарськими

речовинами і отрутами
Висновок: Судячи за замірів всі концентрації щкідливих речовин не
перевищують ГДК, а використані засоби та заходи дозволяють зберігти ці
концентрацї від зростання

4.3.4 Небезпека ураження людини електричним струмом
В таблиці 4.11 наведені наявні в приміщнні джерела ураження і можливі
наслідки для людини при дії на неї струму різної сили.
Таблиця 4.11 Джерела і дія змінного електричного струму на організм людини
Джерела

Сила струму,
мА

Наслідки

- Холодильники

0,6 — 1,5

Легке тремтіння пальців рук

- Кассовий

2—3

Сильне тремтіння пальців рук

апарат

5—7

Судороги в руках

- Світильника
- Розетки

Руки не працюють, але ще можна
8 — 10

відірвати від електродів.
Сильні болі в руках, особливо в кистях і
пальцях.

Клас небезпеки приміщення відповідно до ОНТП24-86 описані в
таблиці 4.12 [51].
Таблиця 4.12 Електричні параметри приміщення
Параметр

Значення

Мережа

змінного струму напругою 220 В, частота 50 Гц, сила
струму від 0.1 до 1 А (не допускає перебування людини в
дії струму більше 0.1 секунди).

Обладнання
Клас

Холодильники: номінальна напруга 220В

небезпеки все устаткування відноситься до I класу

приміщення
Заходи та засоби для уникнення ураження електричним струмом вказані
у таблиці 4.13.

Таблиця 4.13 Заходи та засоби охорони праці від ураження електричним
струмом
Технологічні Нормальний
режим роботи

- Ізоляція та недопустимість струмовивідних
частин;
- Наявні вилки з заземлюючим контактами;
- Прилади вмикаються в розетку через
спеціальні розетки з заземленням;
- Струмовідні

частини

обладнання

приховані під захисним екраном приладу;
- Прокладання

прихованої

проводки

в

поглибленнях підлоги;
- Світильники на висоті 2,7м (не менше
2,5м);
Аварійний
режим роботи

- Апаратуру
мережі

необхідно

комутаційним

приєднувати

до

апаратом,

при

розмиканні (вимиканні) якого всі без
винятку

частини

апаратури

мають

знеструмлюватися;
Організаційні

- Регулярна діагностика всіх приладів на
предмет ушкоджень;
- Інструктаж з електробезпеки;
- Своєчасний огляд та профілактичні дії;
- Створення і укомплектуваня відповідно до
потреб електротехнічної службу.

Індивідуальні

- Суворе

дотримання

визначених

чинними

правил

і

норм,

нормативними

документами.
Висновок: Вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 1.1.10-1.07-01 щодо
електробезпеки виконані в повній мірі.

4.3.5 Пожежна безпека
В даному приміщенні джерелами запалення можуть бути електричні
прилади, проводка. Згідно нормативного документу ГОСТ 12.1.004-91[52],
встановлюємо категорію приміщення, клас пожежі та клас зони приміщення
по пожежній безпеці (табл. 4.14).
Таблиця 4.14 Характеристика вибухонебезпечності та пожежної небезпеки
лабораторії
Характеристика Параметри
Клас

А – горіння твердих речовин, що не супроводжується (підклас
А2) тлінням
Е – горіння електроустановок під напругою

Категорія

Б

вибухо

пожежо

небезпечна,

класу

П-ІІІ

по

пожежонебезпеці

Рисунок 4.2 План евакуації
Час руху людського потоку визначається як сума часу руху людського
потоку по окремих ділянках шляху:
𝑡р = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3

𝑡𝑖 =

𝑙𝑖
𝑉𝑖

𝑉𝑖 = 𝑓(𝐷𝑖 )

𝐷𝑖 =

𝑁∗𝑓
𝑙𝑖 ∗ 𝑏𝑖

де 𝑁 = 2 – кількість працюючих, 𝑓 = 0,1 – горизонтальна проекція
людини, 𝑙 – довжина, 𝑏 – ширина.
Таблиця 4.15 Вхідні данні для розрахунку евакуації
Ділянка

Значення, м

1-а ділянка (рух через торгову заллу)

𝑙 = 5,8
𝑏 = 1,6
𝑁 = 10

2-га ділянка (головний вихід)

𝑙 = 0,1
𝑏=1
𝑁 = 10

3-я ділянка (рух через дальний прохід)

𝑙=8
𝑏 = 0,8
𝑁=1

4-а ділянка (рух від робочого місня касира)

𝑙 = 3,5
𝑏 = 1,1
𝑁=1

5-а ділянка (рух через приміщення для зберігання ліків) 𝑙 = 4,6
𝑏 = 2,3
𝑁=2
1
м2
𝐷1 =
= 0,11 2
9,3
м
м
𝑉1 = 𝑓(0,1) = 80
хв
5,8
𝑡1 =
= 0,07 хв
80

1
м2
𝐷2 =
= 10 2
0,1
м
м
𝑉2 = 𝑓(10) = 15
хв
0,1
𝑡2 =
= 0,01 хв
15

0,1
м2
𝐷3 =
= 0,02 2
6,4
м
𝑉3 = 𝑓(0,02) = 100

𝑡3 =

м
хв

8
= 0,08 хв
100

0,1
м2
𝐷4 =
= 0,02 2
3,9
м
𝑉4 = 𝑓(0,02) = 100

𝑡4 =

0,2
м2
𝐷5 =
=2 2
0,1
м
м
𝑉5 = 𝑓(2) = 100
хв

м
хв

3,5
= 0,04 хв
100

𝑡5 =

0,1
= 0,01 хв
100

Необхідний час евакуації з торгової зали складає 7 сек., з службових
приміщень – 16 сек.
Таблиця 4.16 Дані розрахунку параметрів евакуації
Найменування параметрів

Розрахункові

Нормативні

Щілюдского потоку при евакуації

0.6

5

Мінімальна ширина проходів

0.7

1

Гранична

відстань

найвіддаленішої

точки

від 17 м
аптеки

60

до

виходу
Розрахунковий час евакуації

24 сек

2 хв

Заходи по пожежній безпеці, що застосовуються в лабораторії для
уникнення надзвичайних ситуацій описані в таблиці 4.17.
Таблиця 4.17 Заходи по пожежній безпеці
Технологічні

Вільний доступ до мережних рубильників і вимикачів;
У кабінеті знаходиться вуглекислий вогнегасник ВВ-5;
Своєчасне проведення профілактичних оглядів, ремонтів
устаткування;
Дроти з важкогорючою і негорючою ізоляцією;
Два сповіщувачі ДТЛ;

Організаційні Інструктаж з пожежної безпеки;
Організація навчань з пожежної охорони;

План евакуації (див. рисунок 6.3);
Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними
нормативними документами;
Індивідуальні Фільтруюча пов’язка(або мокра пов’язка) на обличчя,
захисні окуляри.
Висновок: У приміщенні виконуються практично усі вимоги з пожежної
безпеки відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в
Україні”. Пропонуєтся виконати перепланування для збільшення ширини
проходів, які звужені за рахунок меблів.
4.4 Висновки
У цілому аптека задовольняє вимогам нормативних актів, що
регламентують санітарно-гігієнічні умови. Електробезпека приміщення, як і
пожежна безпека, влаштовані належним чином і не визивають дорікань.
Відсутне приміщення для розпакування товару, що сприяє нагромадженню
пилу в матеріальній кімнаті.
Забезпечити

спец.одягом

всіх

співробітників

у відповідності

галузевими нормами затвердженими додатком 2 до наказу 65 від 29.01.88г.

з

ВИСНОВКИ

В

роботі

проведено

аналіз

математичних

засобів

оптимізації

логістичних задач маршрутизації транспортної доставки, виокремлено основні
напрями пошуку способів оптимізації маршрутів, визначено недостатність
врахування топології транспортної мережі.
Запропоновано евристику топологічних зон «ядер і хвостів» як нових
укрупнених топологічних одиниць для маршрутизації доставки лікарських
засобів.
На основі теорії графів розроблено спосіб побудови математичної
моделі топології місцевості, який складається з чотирьох етапів: визначення
графу попутності, графу сусідства, суто ядер і хвостів.
Розроблено алгоритм циклічної побудови маршрутів відвідування точок
доставки транспортними засобами для певної території з урахуванням її
топології. Апробація алгоритму на модельній задачі показала його переваги
перед жадібним алгоритмом за параметрами компактності маршрутів для усіх
одиниць транспортних засобів і швидкості рішення.
Удосконалення первинного топологічного алгоритму для придатності до
задач великої розмірності складається з двох повторюваних модулів оцінки
кількості транспортних засобів і конкурентному паралельнму наповненню
маршрутів за принципом «мінімальної дельти».
Таким чином, створено топологічний алгоритм автоматичної побудови
оптимальних маршрутів транспортної доставки лікарських засобів. Реалізація
запропонованого топологічного алгоритму на мові програмування С++ в
архітектурі веб-сервера з певним JSON API дозволяє використання програми
як модулю в будь-якій системі. Тестування топологічного алгоритму на низці
задач різного розміру і складності показав у більшості випадків кращий
результат в кілометражі та вартості проїзду (на рівні 5% економії
транспортних витрат), компактності маршрутів і мінімізації руху різних

машин по одній території, що робить рішення стабільнішим стосовно форсмажорних обставин доставки лікарських засобів.
Перспективу подальшого дослідження складає використання алгоритму
Лінна Керненга для пришвидшення роботи програми, пошуку кращих рішень
знаходження

стартових

точок

для

наповнення

машин.

Перспективи

подальшого дослідження пов’язані також із широкою апробацією програми,
впровадженні

її

логістичними

компаніями

для

оптимізації

доставки

лікарських засобів, що дасть додаткову інформацію про особливості топології
транспортної мережі на реальних територіях, які потребуватимуть подальшого
врахування в топологічному алгоритмі.
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