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Wprowadzenie

Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów z dziedziny kombinatoryki a
dokładnie problemów VRP (Vehicle Routing Problem). Zagadnienia te są od lat rozwijane na
świecie i dostępna jest duża ilość informacji na ten temat. W programie aktualnie zrealizowanych
jest kilka pierwszych opcji:
- TSP (Traveling Salesman Problem - problem komiwojażera - wyznaczanie najkrótszej trasy
(minimalnego czasu) przejazdu)
- SD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących ze wspólnej
lokalizacji),
- MD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących z różnych
lokalizacji),
- CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem - dostarczanie towarów z centralnego magazynu
przy jak najkrótszych trasach i jak najmniejszej liczbie pojazdów,
  o określonej ładowności).
W dalszej kolejności będą dołączone opcję służące do rozwiązywania zadań VRPTW i CVRPTW
czyli problemy z oknami czasowymi. W programie Trasa obliczenia są realizowane z
wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych.

Program z jednej strony pozwala na rozwiązywanie problemów "teoretycznych" - specjalne testy
opracowane dla zagadnień VRP (o liczności nawet kilkuset tysięcy lokalizacji), które pozwalają
na ocenę jakości zastosowanych algorytmów a z drugiej strony umożliwia wykorzystanie tych
procedur do różnych praktycznych zagadnień transportowych (Przykłady).
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Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń, włączanie i
wyłączanie prezentacji lokalizacji (punktów, miast, klientów) oraz ich opisów. Można powiększać
dowolne fragmenty ekranu i szczegółowo obserwować zmiany tras podczas obliczeń.
W części praktycznej, program korzysta w tle, z map Google (Geocoding API, Directions API) aby
wyznaczyć współrzędne geograficzne oraz odległości i czasy przejazdu między poszczególnymi
lokalizacjami oraz w celu prezentacji lokalizacji na mapie. Po wykonaniu obliczeń
optymalizacyjnych, użytkownik programu uzyskuje optymalną trasę przejazdu, pozwalającą na
oszczędności czasu, paliwa oraz zaangażowanie mniejszej ilości kierowców. Więcej informacji
podano w podpunkcie Krótka charakterystyka programu.
Opcja Zrzuty ekranu, na stronie programu, zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu
zademonstrowania niektórych możliwości programu. Kolejne podpunkty dotyczą szczegółowych
informacji o programie Opis opcji, Przykłady i Dodatkowe informacje.
Program Trasa dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników:
Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo jest w pewnym stopniu ograniczona
funkcjonalność programu. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz
program. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg
poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu aktualizuje się
automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i
proponuje jej instalację.  Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji
korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.
Program występuje w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej (umożliwiającej rozwiązywanie dużych
zadań np. kilkuset tysięcy punktów (lokalizacji)). W obu przypadkach programy są realizowane z
wykorzystaniem przetwarzania równoległego i mogą być zoptymalizowane pod określony
procesor. Sposób korzystania z programu można zobaczyć na specjalnie przygotowanych
prezentacjach.

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne typy
informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje. W opcji
Kontakt podano dane kontaktowe.    

https://trasa.programy-mm.pl/zrzuty_ekranu.html
https://trasa.programy-mm.pl/pobierz_program.html
https://trasa.programy-mm.pl/pobierz_program.html
https://trasa.programy-mm.pl/pobierz_program.html
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Krótka charakterystyka programu
Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów z dziedziny kombinatoryki a
dokładnie problemów VRP (Vehicle Routing Problem). Zagadnienia te są od lat rozwijane na
świecie i dostępna jest duża ilość informacji na ten temat. W programie aktualnie zrealizowanych
jest kilka pierwszych opcji:
- TSP (Traveling Salesman Problem) - problem komiwojażera,
- SD-MTSP (Single Depot Multiple Traveling Salesman Problem) - rozbudowany TSP - problem
wielu komiwojażerów, startujących ze wspólnej lokalizacji),
- MD-MTSP (Multi Depot Multiple Traveling Salesman Problem) - rozbudowany TSP - problem
wielu komiwojażerów, startujących z różnych lokalizacji),
- CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) - dostarczanie towarów z centralnego magazynu
przy jak najkrótszych trasach i jak najmniejszej liczbie pojazdów,
  o określonej ładowności).

W dalszej kolejności będą dołączone opcję służące do rozwiązywania zadań VRPTW (Vehicle
Routing Problem with Time Windows) i CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with
Time Windows) czyli problemy z oknami czasowymi. Program pozwala na optymalizację tras
przejazdu ze względu na najkrótszą trasę (czas przejazdu) oraz minimalizację liczby pojazdów. W
programie Trasa obliczenia są realizowane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów
heurystycznych.

Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń, włączanie i
wyłączanie prezentacji punktów (miast, klientów) oraz ich opisów. Można powiększać dowolne
fragmenty ekranu i szczegółowo obserwować zmiany tras podczas obliczeń. Dodatkowo program
zawiera na przykład:
- opcję podglądu rozmieszczenia punktów
- podglądu wybranej trasy 
- wybór najlepszego rozwiązania spośród wielu wygenerowanych

Program z jednej strony pozwala na rozwiązywanie problemów "teoretycznych" - specjalne testy
opracowane dla zagadnień VRP (o liczności nawet kilkuset tysięcy lokalizacji), które pozwalają
na ocenę jakości zastosowanych algorytmów a z drugiej strony umożliwia wykorzystanie tych
procedur do różnych praktycznych zagadnień transportowych (Przykłady).

W części praktycznej program korzysta z map Google (Geocoding API, Directions API) aby
wyznaczać współrzędne geograficzne, odległości i czasy przejazdu między poszczególnymi
lokalizacjami oraz w celu prezentacji lokalizacji na mapie. Wszelkie prace związane z mapą
(wyznaczanie: współrzędnych geograficznych, odległości i czasów przejazdu oraz prezentacje
lokalizacji na mapie itp.) mogą się wiązać z opłatami - konieczny jest klucz dostępu do API
Google. Aktualnie, przez okres roku, można korzystać z tych funkcji za darmo (oczywiście przy
pewnych limitach). W efekcie obliczeń optymalizacyjnych, na przykład dla TSP, użytkownik
programu uzyskuje optymalną trasę przejazdu, pozwalającą na oszczędności czasu, paliwa oraz
zaangażowanie mniejszej ilości kierowców. Poza tym nie traci czasu na każdorazowe ustalanie
kolejności przejazdu przez poszczególne lokalizacje i zapobiega wyznaczaniu niemożliwych do
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realizacji, w danym czasie, tras przejazdów (tutaj można wykorzystać SD-MTSP lub MD-MTSP).
Program generuje gotowe do wydruku tabele:
- z ustaloną kolejnością lokalizacji
- z podanymi realnymi odległościami i czasami przejazdów
- uwzględnia średni czas obsługi danego punktu
- prezentuje na mapie: zestaw lokalizacji, trasę początkową (losową, przed optymalizacją) i trasę
po optymalizacji oraz 
- szczegółowe mapy z trasami dla poszczególnych pojazdów (dla SD-MTSP lub MD-MTSP).

Oto kilka przykładów:
50 lokalizacji: zestaw 50 lokalizacji, trasa początkowa i trasa po optymalizacji
30 lokalizacji: zestaw 30 lokalizacji, trasa początkowa oraz trasa po optymalizacji
60 lokalizacji (TSP): zestaw lokalizacji, trasa początkowa oraz trasa po optymalizacji oraz SD-
MTSP dla 60 lokalizacji: pojazd_1, pojazd_2 i pojazd_3
95 lokalizacji (TSP): zestaw lokalizacji, trasa początkowa oraz trasa po optymalizacji i MD-
MTSP dla 95 lokalizacji:  pojazd_1, pojazd_2, pojazd_3, pojazd_4

Program występuje w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej (umożliwiającej rozwiązywanie dużych
zadań np. kilkadziesiąt tysięcy lokalizacji (miejscowości)). W obu przypadkach programy są
realizowane z wykorzystaniem przetwarzania równoległego i mogą być zoptymalizowane pod
określony procesor.

Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla standardowych testów, dotyczące TSP. Z lewej
strony tabeli pokazano rozwiązania optymalne a z prawej uzyskane programem Trasa. Pierwsza
kolumna tabeli zawiera nazwę testu. Liczba umieszczona w nazwie testu to ilość punktów
(lokalizacji).
Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku programu Trasa, obliczenia były wykonywane z
włączonym podglądem graficznym co powodowało wydłużenie czasu obliczeń.
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am
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pt
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r

rozw czas [s]
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kompute
r

(rozw -
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3
LKH 129183

2
1767 134241

3
190 Intel Core

i7 CPU
6700

3.4Ghz

3.92
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LKH 177405 137321
0

Compaq
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i7 CPU
6700

3.4Ghz

3.83

it1686
2

557315 14 lat AMD
Athlon
1900+

585058 17579 Intel Core
i7 CPU
6700

3.4Ghz
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Alpha

EV6 500
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89025 99 Intel Core
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860
2.8Ghz

2.46

sw249 855597 84.8 lat 2.8 GHz 899430 17554 Intel Core 5.12

https://trasa.programy-mm.pl/tsp_przykl_29.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_1.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_3.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_4.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_30lok_1.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_30lok_2.webp
https://trasa.programy-mm.pl/mapa_30lok_3.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_9.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_11.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_26.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_44.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_46.webp
https://trasa.programy-mm.pl/xTSP_48.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_9a.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_11a.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_25.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_46.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_48.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_50.webp
https://trasa.programy-mm.pl/md_mtsp_przykl_95_52.webp


Trasa

8 / 281

nazwa progr
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00
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AMD
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250

compute
node

147902
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9
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GHz
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Kolejna tabela przedstawia przykładowe wyniki dla standardowych testów, dotyczące CVRP. Z
lewej strony tabeli pokazano rozwiązania optymalne a z prawej uzyskane programem Trasa.
Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę testu.

nazwa rozmiar pojemnoś
ć

liczba
pojazdó

w

rozw_op
t

liczba
pojazdó

w

rozw (rozw -
rozw_opt)
/ rozw_opt

  [%]
F-n45-

k4
45 2010 4 724.0 4 762.3 5.29

X-n200-
k36

200 402 36 58578.0 37 61718.8 5.36

Li-25 761 900 19 16668.5 17 16768.7 0.60
M-n101-

k10
101 200 10 820.0 10 859.9 4.86

B-n78-
k10

78 100 10 1221.0 10 1267.1 3.77
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Strona programu

Link do strony programu:  https://trasa.programy-mm.pl

https://trasa.programy-mm.pl
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Opis opcji

Na rysunku poniżej pokazano główne okno programu Trasa. Widoczne są wszystkie podstawowe
opcje programu. Opcje te mogą zawierać składowe pod-opcje. Praktycznie wszystkie elementy
opcji są dostępne również poprzez skojarzone ikonki, w pasku narzędziowym. Po najechaniu
myszką na dowolną ikonkę pokazuje się krótka informacja do czego ta ikonka służy. Szczegółowe
opisy działania opcji będą przedstawione w kolejnych fragmentach pomocy programu.

Plik

Oblicz

Zatrzymaj

Punkty

Wyniki

Pomoc
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Plik
Zapisz rysunek

Drukuj rysunek

Zamknij



Trasa

12 / 281

Zapisz rysunek

Jeśli na ekranie znajduje się dowolne okno z rysunkiem, wówczas użycie tej opcji powoduje zapis
na dysku, w folderze roboczym, zawartości okna w pliku graficznym typu *.bmp. Zapis kolejnych
plików jest kontrolowany i nowe pliki są numerowane w kolejności. Opcji tej odpowiada ikonka
dyskietki na pasku narzędziowym.
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Drukuj rysunek

Opcja ta jest podobna do poprzedniej ale aktualny rysunek na ekranie jest drukowany. Po jej
użyciu pojawia się standardowe okienko obsługi drukarek, z wieloma dodatkowymi
możliwościami ustawień wybranej drukarki. Poniżej pokazano przykładowe ekrany drukowania
rysunku. Z tą opcją skojarzona jest ikonka drukarki w pasku narzędziowym.
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Zamknij

Użycie tej opcji menu powoduje zamknięcie programu. Odpowiednikiem tej opcji, w pasku narzędziowym,

jest ikonka .
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Oblicz
Dane

Podgląd

TSP

SD-MTSP

MD-MTSP

CVRP

VRPTW

CVRPTW
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Dane

TSP

CVRP

TSP

Po wybraniu opcji 'Oblicz', w głównym menu programu, lub jej odpowiednika w pasku narzędzi
(ikonka ), na ekranie pojawia się okienko jak poniżej. Okienko zawiera zakładki: Dane,
Podgląd, TSP, SD-MTSP, MD-MTSP, CVRP, VRPTW i CVRPTW służące do przygotowania lub
wczytania danych, podglądu danych, konfiguracji i uruchamiania różnych rodzajów obliczeń.
Pierwsza zakładka pozwala na wprowadzenie lub wczytanie danych dla kolejnych zakładek. W
pozostałych zakładkach jest również możliwość wczytania, wcześniej przygotowanych, plików z
danymi. Poniższy opis dotyczy tylko TSP. Dane dla zakładek SD-MTSP, MD-MTSP przygotowuje
się identycznie jak dla TSP.
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Naciśnięcie przycisku TSP powoduje uruchomienie procedury przygotowania danych do obliczeń
w zakresie TSP. Na ekranie jest wyświetlane kolejne okienko, w którym należy zdecydować o
sposobie wprowadzania danych. Pierwsza opcja 'Dane na podstawie mapy', umożliwia
gromadzenie danych z wykorzystaniem map Google.

Po zatwierdzeniu wyboru pierwszej opcji, generowane jest okienko 'Wprowadzanie danych dla
TSP'. Należy tutaj wprowadzać kolejne adresy lokalizacji lub wczytać te adresy z pliku. Po
każdym wprowadzeniu adresu, musi on być albo zatwierdzony przyciskiem Dodaj albo skasowany
przyciskiem Kasuj. Podczas wprowadzania kolejnych adresów aktywny jest ich licznik (pole
'Licznik'), zatem wiadomo ile lokalizacji zostało dotychczas uwzględnionych. 
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Jeżeli skorzystamy z przycisku Z pliku, to dane adresowe mogą być wczytane z pliku. Pojawia się
standardowe okienko 'Otwórz' gdzie można wybrać i wczytać określony plik z danymi. 
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Jeśli anulujemy wybór pliku wówczas dane nie będą wczytane i  pojawi się na ekranie komunikat:

Przycisk Pokaż wprowadzone adresy pozwala w dowolnej chwili sprawdzić stan bazy
wprowadzonych lub wczytanych adresów. Należy zauważyć, że w pokazanym poniżej przypadku
użyto do opisu lokalizacji tylko nazw miast. W praktyce należy podawać bardziej szczegółowe
dane adresowe: nazwa miejscowości, ulica, numer posesji. W okienku 'Wybrane adresy' możliwa
jest korekcja danych lub usunięcie wybranej lokalizacji.
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Po wprowadzeniu wszystkich danych i naciśnięciu przycisku Zakończ, w okienku 'Wprowadzanie
danych dla TSP', rozpoczyna się proces obliczeniowy z wykorzystaniem odpowiednich funkcji
Google API. W wyniku obliczeń generowany jest zestaw danych adresowych, współrzędnych
geograficznych oraz współrzędnych mapy. Proces ten w zależności od ilości lokalizacji oraz
parametrów komputera może potrwać od kilku do kilkunastu sekund. Wygenerowane okienko
'Wybór punktów trasy' jest kompletnym zestawem danych do obliczeń optymalizacyjnych trasy. W
okienku tym można poprzez zaznaczanie lub odznaczanie wiersza (druga kolumna) dodatkowo
modyfikować zestaw lokalizacji. Naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje zapis zestawu do
pliku na dysku. Taki plik jest w kolejnych zakładkach wykorzystywany do poszukiwań optymalnej
trasy.
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Po wybraniu opcji 'Inne zestawy danych', w okienku 'Dane TSP', zestaw danych lokalizacyjnych
jest wprowadzany ręcznie lub wczytywany z pliku. W tym przypadku mogą to być, jak opisane
powyżej, znane współrzędne mapy lub dowolne dane, które reprezentują współrzędne X, Y.
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Poniżej pokazano okienko dialogowe pozwalające na ręczne wprowadzanie współrzędnych lub
wczytanie ich z pliku. Jeśli dane są wprowadzane ręcznie do odpowiednich pól okienka, wówczas
należy również wpisać nazwę pliku w polu 'Nazwa pliku' z rozszerzeniem '*.txt'. Jeśli dane wczyta
się z pliku to jego nazwa zostanie umieszczona w polu 'Nazwa pliku' automatycznie. Po
wprowadzeniu lub wczytaniu danych i naciśnięciu przycisku Zakończ utworzony plik zostaje
umieszczony w katalogu: ścieżka instalacji programu Trasa\Nowe\Inne\Nazwa pliku. Program
sprawdza ilość wprowadzonych danych i wypisuje komentarz o błędzie jeśli próbuje się zapisać
plik o liczbie wierszy mniejszej niż 5.



Trasa

24 / 281

Po wykonaniu powyższych kroków można przejść do zakładki Podgląd w celu przeglądnięcia
wprowadzonych danych - rysunek w układzie XY lub do zakładki TSP aby uruchomić obliczenia
optymalnej trasy.



Trasa

25 / 281

Pralnie dywanów

Pralnie dywanów jest pierwszą z opcji specjalnych (Przypadki szczególne) przygotowania danych
dla TSP, SD-MTSP i MD-MTSP.

Po uruchomieniu opcji 'Oblicz', w głównym menu programu, lub jej odpowiednika w pasku
narzędzi (ikonka ), na ekranie pojawia się okienko jak poniżej. Okienko zawiera zakładki: Dane,
Podgląd, TSP, SD-MTSP, MD-MTSP, CVRP, VRPTW i CVRPTW służące do przygotowania lub
wczytania danych, podglądu danych, konfiguracji i uruchamiania różnych rodzajów obliczeń.
Pierwsza zakładka pozwala na wprowadzenie lub wczytanie danych dla kolejnych zakładek. W
pozostałych zakładkach jest również możliwość wczytania, wcześniej przygotowanych, plików z
danymi. Poniższy, krótki opis, dotyczy tylko opcji Pralnie dywanów. Ze względu na dane
wrażliwe klientów, opcja ta będzie omówiona bez wstawionych danych.

Naciśnięcie przycisku Pralnie dywanów powoduje uruchomienie procedury przygotowania
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danych do obliczeń w zakresie TSP | Pralnie dywanów. Na ekranie jest wyświetlane kolejne
okienko, w którym należy zdecydować o sposobie wprowadzania danych. Mamy tutaj do wyboru
trzy metody przygotowania lokalizacji:
- wykorzystanie aktualnej bazy lokalizacji
- wykorzystanie aktualnej bazy i możliwość dołączanie kolejnych lokalizacji
- wprowadzenie zestawu adresów i użycie Google API do wyznaczenia parametrów lokalizacji

Wybranie przycisku Uporządkuj bazę uruchamia sprawdzenie wszystkich rekordów bazy
adresowej w celu sprawdzenia i eliminacji powtarzających się adresów.

Pierwsza z metod jest najprostsza - korzysta się z już dostępnej bazy lokalizacji. Okienko 'Wybór
punktów trasy' zawiera informacje z bazy: Adres, Telefon, Długość geograficzna, Szerokość
geograficzna oraz współrzędne x i y dla poszczególnych lokalizacji. Można wykonać obliczenia
dla dowolnego zestawu lokalizacji jakie istnieją w bazie. Początkowo wybrane są wszystkie
lokalizacje - zaznaczone wszystkie kontrolki w drugiej kolumnie tabeli. Jeśli odznaczy się daną
kontrolkę, wówczas lokalizacja z nią związana, nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach. Po
zaakceptowaniu zestawu lokalizacji (przycisk Zatwierdź) , w podkatalogu związanym z metodą 1,
zostanie utworzony plik danych, gotowy do obliczeń TSP, SD-MTSP lub MD-MTSP.
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Kolejna metoda przygotowania danych dla 'Pralni dywanów', wykorzystuje również aktualną bazę
lokalizacji i umożliwia dołączanie kolejnych lokalizacji. Pierwsze okienko dialogowe jest
identyczne jak w metodzie 1 ale posiada dodatkowy przycisk Nowy punkt. 

Po wybraniu przycisku Nowy punkt na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzenie nowej
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lokalizacji'. Obszar okienka składa się z trzech fragmentów: Dane, Współrzędne geograficzne i
Współrzędne XY. W pierwszej części okienka wprowadza się adres lokalizacji oraz numer
telefonu kontaktowego a następnie należy postępować według podanych wskazówek. Po wklejeniu
linku z mapy Google, program zapisze współrzędne geograficzne danej lokalizacji, w środkowej
części okienka i wyznaczy odpowiednie współrzędne X, Y tej lokalizacji oraz zapisze je w
ostatniej części okienka dialogowego. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk Do bazy i wprowadzona
lokalizacja zostaje zapisana w bazie.
Uruchomienie przycisku Nowy adres, pozwoli na ponowne wykonanie powyższych czynności i
wprowadzenie nowej lokalizacji. Jeśli wszystkie lokalizacji zostaną wprowadzone należy użyć
przycisku Zakończ. 

Trzecia metoda przygotowania danych zawiera etap wprowadzania zestawu adresów, telefonów
oraz identyfikatorów i użycie Google API do hurtowego wyznaczenia współrzędnych
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geograficznych. Po wpisaniu (wklejeniu) adresu, telefonu i ewentualnie identyfikatora klienta
należy wybrać przycisk Dodaj - lokalizacja zostanie zarejestrowana, pole 'Licznik' zwiększy
swoją wartość o 1. Jeśli chcemy usunąć aktualnie wprowadzaną lokalizację, to wystarczy
nacisnąć przycisk Kasuj. 
Wpisanie (wklejenie) jakiejkolwiek frazy w polu 'Adres' lub 'Telefon' powoduje przeszukanie
bazy adresowej i wyświetlenie w dolnej części okienka znalezionych zgodnych rekordów (w
których występuje wpisana fraza). Kliknięcie w wybrany rekord bazy powoduje wpisanie jego
zawartości do odpowiednich pól w obszarze 'Dane' okienka. To pozwala na uniknięcie
powtarzania już istniejących w bazie danych adresowych oraz szybką ich modyfikację do aktualnie
wpisywanego adresu.
W dowolnym momencie można skorzystać z przycisku Pokaż wprowadzone adresy, co powoduje
wyświetlenie kolejnego okienka ('Wybrane adresy'), z wszystkimi wprowadzonymi danymi.
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W okienku dialogowym 'Wybrane adresy', mamy dostęp do wszystkich wprowadzonych
dotychczas danych. Możemy te dane modyfikować oraz kasować poszczególne rekordy, po ich
zaznaczeniu i wybraniu przycisku Kasuj. Naciśnięcie przycisku Zakończ powoduje powrót
programu do poprzedniego okienka - 'Wprowadzanie danych'.
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Dane można również wprowadzić do okienka dialogowego 'Wprowadzanie danych' korzystając z
przycisku Z pliku. To powoduje otwarcie standardowego okienka dialogowego systemu
operacyjnego 'Otwórz', w którym wybieramy plik z danymi lokalizacji.
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Pliku danych jest plikiem tekstowym o rozszerzeniu 'txt' i może być utworzony dowolnym
edytorem, na przykład systemowym Notatnikiem. Dane dla poszczególnych lokalizacji zapisane są
w formacie 40 znaków na adres oraz 14 znaków na nr telefonu. Każda para tych danych powinna
być zapisana w osobnym wierszu. Wczytane dane z pliku można przeglądać i modyfikować
korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy w okienku 'Wprowadzanie danych'.
Prawdopodobnie najczęściej wykorzystywaną metodą przygotowania danych lokalizacji będzie
metoda nr 3, ze względu na jej największe możliwości i wygodę użytkowania.
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CVRP

Po wybraniu opcji 'Oblicz', w głównym menu programu, lub jej odpowiednika w pasku narzędzi
(ikonka ), na ekranie pojawia się okienko dialogowe jak poniżej. Okienko zawiera zakładki:
Dane, Podgląd, TSP, SD-MTSP, MD-MTSP, CVRP, VRPTW i CVRPTW służące do
przygotowania lub wczytania danych, podglądu danych, konfiguracji i uruchamiania różnych
rodzajów obliczeń. Pierwsza zakładka pozwala na wprowadzenie lub wczytanie danych dla
kolejnych zakładek. W pozostałych zakładkach jest również możliwość wczytania, wcześniej
przygotowanych, plików z danymi. Poniższy opis odnosi się do przygotowania danych dla CVRP. 

Naciśnięcie przycisku CVRP powoduje uruchomienie procedury przygotowania danych do
obliczeń w zakresie CVRP. Na ekranie jest wyświetlane kolejne okienko dialogowe, w którym
należy zdecydować o sposobie wprowadzania danych. Pierwsza opcja 'Dane na podstawie mapy',
umożliwia gromadzenie danych z wykorzystaniem map Google.
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Po zatwierdzeniu wyboru pierwszej opcji, generowane jest okienko 'Wprowadzanie danych dla
CVRP (mapa)'. W górnej części okienka powinno się wpisać ładowność pojazdów. Następnie
należy wprowadzać kolejne adresy lokalizacji i wartości ładunków lub wczytać te dane z pliku.
Po każdym wprowadzeniu adresu i ładunku, musi nastąpić zatwierdzenie przyciskiem Dodaj albo
usunięcie tych danych przyciskiem Kasuj. Podczas wprowadzania kolejnych danych aktywny jest
ich licznik (pole 'Licznik'), zatem wiadomo ile lokalizacji zostało dotychczas uwzględnionych. W
każdej chwili można skorzystać z przycisku Pokaż wprowadzone adresy i przeglądnąć,
zmodyfikować lub usunąć wybrany zestaw danych.
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Jeżeli skorzystamy z przycisku Z pliku, to dane adresowe oraz dotyczące ładunków i ładowności
pojazdów, mogą być wczytane z pliku. Pojawia się standardowe okienko 'Otwórz' gdzie można
wybrać i wczytać określony plik z danymi. 

Jeśli anulujemy wybór pliku wówczas dane nie będą wczytane i  pojawi się na ekranie komunikat:
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Przycisk Pokaż wprowadzone adresy pozwala w dowolnej chwili sprawdzić stan bazy
wprowadzonych lub wczytanych adresów. Należy zauważyć, że w pokazanym poniżej przypadku
użyto do opisu lokalizacji tylko nazw miast. W praktyce należy podawać bardziej szczegółowe
dane adresowe: nazwa miejscowości, ulica, numer posesji. W okienku 'Wybrane adresy CVRP'
możliwa jest korekcja danych lub usunięcie wybranej lokalizacji (poprzez zaznaczenie
określonego wiersza i naciśnięcie przycisku Kasuj).

Po wprowadzeniu wszystkich danych lub wczytaniu ich z pliku i naciśnięciu przycisku Zakończ,
w okienku 'Wprowadzanie danych dla CVRP (mapa)', rozpoczyna się proces obliczeniowy z
wykorzystaniem odpowiednich funkcji Google API. W wyniku obliczeń generowany jest zestaw
danych adresowych, współrzędnych geograficznych oraz współrzędnych mapy. Proces ten w
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zależności od ilości lokalizacji oraz parametrów komputera może potrwać od kilku do kilkunastu
sekund. Wygenerowane okienko 'Wybór punktów trasy CVRP' jest zestawem danych do obliczeń
optymalizacyjnych tras (trasy). W okienku tym można poprzez zaznaczanie lub odznaczanie
wiersza (druga kolumna) dodatkowo modyfikować zestaw lokalizacji. Naciśnięcie przycisku
Zatwierdź powoduje zapis zestawu do pliku na dysku. Taki plik jest w kolejnych zakładkach
wykorzystywany do poszukiwań optymalnych tras.

Po wybraniu przycisku Zatwierdź, pojawia się możliwość prezentacji lokalizacji na mapie.
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Poniżej pokazano mapę z wybranymi lokalizacjami.
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Po wybraniu opcji 'Inne zestawy danych', w okienku 'Dane CVRP', zestaw danych lokalizacyjnych
jest wprowadzany ręcznie lub wczytywany z pliku. W tym przypadku mogą to być, jak opisane
powyżej, znane współrzędne mapy lub dowolne dane, które reprezentują współrzędne X, Y.
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Poniżej pokazano okienko dialogowe pozwalające na ręczne wprowadzanie współrzędnych lub
wczytanie ich z pliku. Jeśli dane są wprowadzane ręcznie do odpowiednich pól okienka, wówczas
należy również wpisać nazwę pliku w polu 'Nazwa pliku' z rozszerzeniem '*.txt' oraz ładowność
pojazdów, w polu 'Ładowność'. Jeśli dane wczyta się z pliku to informacje te zostaną umieszczone
w odpowiednich polach automatycznie. Po wprowadzeniu lub wczytaniu danych i naciśnięciu
przycisku Zakończ utworzony plik zostaje umieszczony w odpowiednim katalogu programu.
Program sprawdza ilość wprowadzonych danych i wypisuje komentarz o błędzie jeśli próbuje się
zapisać plik o liczbie wierszy mniejszej niż 5.
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Po wykonaniu powyższych kroków można przejść do zakładki Podgląd w celu przeglądnięcia
wprowadzonych danych - rysunek w układzie XY lub do zakładki CVRP aby uruchomić
obliczenia optymalnych tras.
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Podgląd

Zakładka 'Podgląd' służy do przeglądania zestawów lokalizacji. Górna część okienka dialogowego
zawiera pole 'Plik danych' do którego można wpisać, wkleić ścieżkę do pliku z danymi lub w polu
tym wybrać ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany jest zestaw używanych ścieżek. 

Przycisk, po prawej stronie [...], uruchamia standardowe okienko Otwórz, dzięki któremu możemy
wybrać interesujący nas plik z danymi, z dowolnego miejsca na dysku.
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Po wybraniu pliku z danymi oraz użyciu przycisku Zatwierdź, na ekranie wyświetlany jest
odpowiedni zestaw lokalizacji.

Dodatkowo zaznaczając pole 'Opisz punkty' uzyskuje się obraz lokalizacji, z opisanymi
numerycznie punktami (opcja raczej dla małej ilości punktów).
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TSP

Zakładka TSP pozwala na obliczenia optymalizacyjne dotyczące ogólnie problemu komiwojażera.
Pliki z danymi do obliczeń można przygotować w zakładce Dane (korzystając lub nie z map
Google) lub wczytać dowolne pliki tekstowe z danymi, przygotowane innymi narzędziami (na
przykład dowolnym edytorem tekstu; często są to standardowe benchmarki, ogólnie dostępne w
internecie). Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce Dane, to po przejściu do tej
opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując,
przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć
poszukiwanie najlepszych tras.

Górna część okienka dialogowego zawiera pole 'Plik danych', do którego można wpisać, wkleić
ścieżkę do pliku z danymi lub w polu tym wybrać ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany
jest zestaw używanych ścieżek. Przycisk, po prawej stronie [...], uruchamia standardowe okienko
Otwórz, dzięki któremu możemy wybrać interesujący nas plik z danymi, z dowolnego miejsca na
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dysku.
Poniżej można wybrać dowolny zestaw heurystycznych metod optymalizacji, zaznaczając lub
odznaczając pola poszczególnych metod. Obliczenia można prowadzić na podzbiorze metod ale
najlepszych wyników można oczekiwać przy wykorzystaniu całego ich zestawu (standardowo
włączony). W zależności od złożoności zadania niektóre metody mają również wewnętrznie
dopasowywane algorytmy obliczeń.
Dodatkowo sposób działania programu jest modyfikowany poprzez ustawienia parametrów.
Poszczególne metody optymalizacji pracują w ustalonej lub losowej kolejności (zaznaczone pole
'Losowa kolejność metod') tak długo, dopóki potrafią znajdować coraz lepsze rozwiązania. Można
wymusić zmianę metody po określonej ilości znalezionych lepszych rozwiązań, zaznaczając pole
wyboru 'Zmieniaj metodę po:', wybierając równocześnie w kolejnym okienku ilość kroków
optymalnych. Program może losowo zmieniać ustawienia zestawu lokalizacji przed rozpoczęciem
obliczeń ('Losowy zestaw startowy'). Po wykonaniu obliczeń kolejność lokalizacji jest
modyfikowana do pierwotnej.
Można również włączyć opcje zapisu zrzutów ekranu ('Zapisz zrzuty ekranu:'), z określoną ich
ilością. Opcja ta powinna być stosowna rzadko, w zasadzie tylko do celów diagnostycznych i dla
małych ilości lokalizacji.
Parametr 'Ilość cykli optymalizacji' pozwala na wielokrotne, automatyczne uruchamianie kolejnych
cykli obliczeń. Po wykonaniu wybranej ilości uruchomień można przeszukać zbiór rozwiązań
(opcja Wyszukaj) i otrzymać informacje o najlepszym rozwiązaniu.
Kolejne pola 'Pokaż punkty', 'Opisz punkty' oraz 'Wyłącz grafikę' dają dodatkowe możliwości
podglądu tras podczas optymalizacji. Pole 'Pokaż punkty' (Włącz | wyłącz pokaz punktów) jest
standardowo zaznaczone a jeśli się je odznaczy wówczas trasa będzie prezentowana na ekranie
ale bez charakterystycznych punktów lokalizacji (będą widoczne tylko linie trasy). Opis punktów
(Włącz | wyłącz opis punktów) można włączyć dla małej liczby lokalizacji lub dla powiększonego
fragmentu rysunku (Powiększ fragment rysunku | oryginał), w przeciwnym wypadku rysunek może
być mało czytelny. Grafikę można również zupełnie wyłączyć, na stałe lub na określony czas
(Włącz | wyłącz grafikę). Każda z tych trzech opcji, jeśli jest włączona, powoduje ograniczenie
prędkości obliczeń optymalizacyjnych.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu dla trasy wyznaczonej dla 20 lokalizacji (20
wybranych miast w Polsce).
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Wyniki obliczeń mogą być również przedstawione na mapie, jak przykładowo pokazano poniżej
dla 50 lokalizacji. 
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SD-MTSP

Jeśli czas realizacji trasy przejazdu, po wykonaniu obliczeń TSP, jest za długi, to opcja SD-MTSP
jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Pozwala podzielić początkowy zestaw lokalizacji na
wybraną ilość podzbiorów i wyznaczyć optymalne trasy dla każdego z nich (ilość podtras to ilość
pojazdów | kierowców). W zakładce SD-MTSP, można uruchomić obliczenia optymalizacyjne
tras, dla wielu pojazdów równocześnie. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce
Dane lub przechodzi się tutaj po obliczeniach TSP, to po wejściu do tej opcji, ścieżka do pliku
danych jest automatycznie wczytywana do pola 'Plik danych'. 

Do pola 'Plik danych' można wpisać, wkleić ścieżkę do pliku z danymi lub w polu tym wybrać
ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany jest zestaw używanych ścieżek. Przycisk, po prawej
stronie [...], uruchamia standardowe okienko Otwórz, dzięki któremu możemy wybrać interesujący
nas plik z danymi, z dowolnego miejsca na dysku.
Poniżej można wybrać dowolny zestaw heurystycznych metod optymalizacji, zaznaczając lub
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odznaczając pola poszczególnych metod. Obliczenia można prowadzić na podzbiorze metod ale
najlepszych wyników można oczekiwać przy wykorzystaniu całego ich zestawu (standardowo
włączony). W zależności od złożoności zadania niektóre metody mają również wewnętrznie
dopasowywane algorytmy obliczeń.
Dodatkowo sposób działania programu jest modyfikowany poprzez ustawienia parametrów.
Poszczególne metody optymalizacji pracują w ustalonej lub losowej kolejności (zaznaczone pole
'Losowa kolejność metod') tak długo, dopóki potrafią znajdować coraz lepsze rozwiązania.
Program może losowo zmieniać ustawienia zestawu lokalizacji przed rozpoczęciem obliczeń
('Losowy zestaw startowy'). Po wykonaniu obliczeń kolejność lokalizacji jest modyfikowana do
pierwotnej.
Można również włączyć opcje zapisu zrzutów ekranu ('Zapisz zrzuty ekranu:'), z określoną ich
ilością. Opcja ta powinna być stosowna rzadko, w zasadzie tylko do celów diagnostycznych i dla
małych ilości lokalizacji.
Parametr 'Powtórz obliczenia' pozwala na wielokrotne, automatyczne uruchamianie kolejnych
cykli obliczeń. Po wykonaniu wybranej ilości uruchomień można przeszukać zbiór rozwiązań
(opcja Wyszukaj) i otrzymać informacje o najlepszym rozwiązaniu.
Kolejne pola 'Pokaż punkty', 'Opisz punkty' oraz 'Wyłącz grafikę' dają dodatkowe możliwości
podglądu tras podczas optymalizacji. Pole 'Pokaż punkty' (Włącz | wyłącz pokaz punktów) jest
standardowo zaznaczone a jeśli się je odznaczy wówczas trasa będzie prezentowana na ekranie
ale bez charakterystycznych punktów lokalizacji (będą widoczne tylko linie trasy). 'Opis
punktów' (Włącz | wyłącz opis punktów) można włączyć dla małej liczby lokalizacji lub dla
powiększonego fragmentu rysunku (Powiększ fragment rysunku | oryginał), w przeciwnym
wypadku rysunek może być mało czytelny. Grafikę można również zupełnie wyłączyć, na stałe lub
na określony czas (Włącz | wyłącz grafikę). Każda z tych trzech opcji, jeśli jest włączona,
powoduje ograniczenie prędkości obliczeń optymalizacyjnych.
Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń, można przejść do
okienka 'Podział lokalizacji na mniejsze zestawy'. Aktualną ilość lokalizacji można podzielić na
wybraną ilość zestawów lub poprzez określenie maksymalnej ilości lokalizacji w zestawie,
program może ustawić odpowiednią ilość zestawów. 
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Uruchomienie przycisku Zatwierdź powoduje start obliczeń optymalizacyjnych. Czas obliczeń
zależy od wielu czynników a głównie od złożoności problemu oraz wybranej ilości powtórzeń. Po
zakończeniu obliczeń, wybierając opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub odpowiadającą mu

ikonkę  na pasku narzędziowym, generujemy nowe okienko dialogowe: 'Podgląd tras'. W
okienku tym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP), zaznaczyć lub
nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty' i nacisnąć przycisk Zatwierdź.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu dla 3 tras wyznaczonych dla 60 lokalizacji (60
wybranych miejscowości w południowej w Polsce).
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Szczegółowy przykład wykorzystania SD-MTSP pokazano tutaj.
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MD-MTSP

Kolejny przypadek, jeżeli czas realizacji trasy, po wykonaniu obliczeń TSP, jest za długi, to
wykorzystanie opcji MD-MTSP. Pozwala ona podzielić początkowy zestaw lokalizacji na
wybraną ilość podzbiorów (klastrów) i wyznaczyć optymalne trasy dla każdego z nich (ilość
podtras to ilość pojazdów | kierowców). Przy czym każdy z podzbiorów (obszarów) ma własną
bazę, z której wyruszają pojazdy. Wszystkie lokalizacje są zatem dzielone na klastry, w których
poruszają się pojazdy. W zakładce MD-MTSP, uruchamia się obliczenia optymalizacyjne tras, dla
wielu pojazdów równocześnie. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce Dane
lub przechodzi się tutaj po obliczeniach TSP, to po wejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych
jest automatycznie wczytywana do pola 'Plik danych'. 

Do pola 'Plik danych' można wpisać, wkleić ścieżkę do pliku z danymi lub w polu tym wybrać
ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany jest zestaw używanych ścieżek. Przycisk, po prawej
stronie [...], uruchamia standardowe okienko Otwórz, dzięki któremu możemy wybrać interesujący
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nas plik z danymi, z dowolnego miejsca na dysku.
Poniżej można wybrać dowolny zestaw heurystycznych metod optymalizacji, zaznaczając lub
odznaczając pola poszczególnych metod. Obliczenia można prowadzić na podzbiorze metod ale
najlepszych wyników można oczekiwać przy wykorzystaniu całego ich zestawu (standardowo
włączony). W zależności od złożoności zadania niektóre metody mają również wewnętrznie
dopasowywane algorytmy obliczeń.
Dodatkowo sposób działania programu jest modyfikowany poprzez ustawienia parametrów.
Poszczególne metody optymalizacji pracują w ustalonej lub losowej kolejności (zaznaczone pole
'Losowa kolejność metod') tak długo, dopóki potrafią znajdować coraz lepsze rozwiązania.
Program może losowo zmieniać ustawienia zestawu lokalizacji przed rozpoczęciem obliczeń
('Losowy zestaw startowy'). Po wykonaniu obliczeń kolejność lokalizacji jest modyfikowana do
pierwotnej.
Można również włączyć opcje zapisu zrzutów ekranu ('Zapisz zrzuty ekranu:'), z określoną ich
ilością. Opcja ta powinna być stosowna rzadko, w zasadzie tylko do celów diagnostycznych i dla
małych ilości lokalizacji.
Parametr 'Powtórz obliczenia' pozwala na wielokrotne, automatyczne uruchamianie kolejnych
cykli obliczeń. Po wykonaniu wybranej ilości uruchomień można przeszukać zbiór rozwiązań
(opcja Wyszukaj) i otrzymać informacje o najlepszym rozwiązaniu.
Kolejne pola 'Pokaż punkty', 'Opisz punkty' oraz 'Wyłącz grafikę' dają dodatkowe możliwości
podglądu tras podczas optymalizacji. Pole 'Pokaż punkty' (Włącz | wyłącz pokaz punktów) jest
standardowo zaznaczone a jeśli się je odznaczy wówczas trasa będzie prezentowana na ekranie
ale bez charakterystycznych punktów lokalizacji (będą widoczne tylko linie trasy). 'Opis
punktów' (Włącz | wyłącz opis punktów) można włączyć dla małej liczby lokalizacji lub dla
powiększonego fragmentu rysunku (Powiększ fragment rysunku | oryginał), w przeciwnym
wypadku rysunek może być mało czytelny. Grafikę można również zupełnie wyłączyć, na stałe lub
na określony czas (Włącz | wyłącz grafikę). Każda z tych trzech opcji, jeśli jest włączona,
powoduje ograniczenie prędkości obliczeń optymalizacyjnych.
Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń, można przejść do
okienka 'Podział lokalizacji na zestawy' (obszary, klastry). Aktualną ilość lokalizacji można
podzielić na wybraną ilość zestawów (ilość podzbiorów, magazynów, z których startują pojazdy).
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Uruchomienie przycisku Zatwierdź powoduje start obliczeń optymalizacyjnych. Czas obliczeń
zależy od wielu czynników a głównie od złożoności problemu oraz wybranej ilości powtórzeń. Po
zakończeniu obliczeń, wybierając opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub odpowiadającą mu

ikonkę  na pasku narzędziowym, generujemy nowe okienko dialogowe: 'Podgląd tras'. W
okienku tym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP), zaznaczyć lub
nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty' i nacisnąć przycisk Zatwierdź.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu dla 4 tras wyznaczonych dla 85 lokalizacji (85
wybranych miejscowości w Polsce). Poszczególne lokalizacje są oznaczone kółeczkami, w
odpowiednich dla tras kolorach. Lokalizacje oznaczone kwadratami, to wybrane przez program
punkty startowe (magazyny).
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Szczegółowy przykład wykorzystania MD-MTSP pokazano tutaj.
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CVRP

Kolejna zakładka, CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) pozwala na obliczenia
optymalizacyjne dotyczące problemów dostarczania towarów z centralnego magazynu przy jak
najkrótszych trasach i jak najmniejszej liczbie pojazdów, o określonej ładowności. Pliki z danymi
do obliczeń można przygotować w zakładce Dane (korzystając lub nie z map Google) lub wczytać
dowolne pliki tekstowe z danymi, przygotowane innymi narzędziami (na przykład dowolnym
edytorem tekstu; często są to standardowe benchmarki, ogólnie dostępne w sieci internetowej).
Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji,
ścieżka do pliku danych jest automatycznie wczytywana do okienka 'Plik danych'. Akceptując,
przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć
poszukiwanie zestawów najlepszych tras.

Górna część okienka dialogowego zawiera pole 'Plik danych', do którego można wpisać, wkleić
ścieżkę do pliku z danymi lub w polu tym wybrać ścieżkę jeśli już tam istnieje - zapamiętywany
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jest zestaw używanych ścieżek. Przycisk wyboru, po prawej stronie [...], uruchamia standardowe
okienko Otwórz, dzięki któremu możemy wybrać interesujący nas plik z danymi, z dowolnego
miejsca na dysku.

Poniżej można wybrać dowolny zestaw heurystycznych metod optymalizacji, zaznaczając lub
odznaczając pola poszczególnych metod. Do obliczeń są wytypowane niektóre metody, stosowane
wcześniej w zakładce TSP (pozostałe metody nie są w tej chwili dostępne). Obliczenia można
prowadzić na podzbiorze metod ale najlepszych wyników można oczekiwać przy wykorzystaniu
całego ich zestawu (standardowo włączony). W zależności od złożoności zadania niektóre metody
mają również wewnętrznie dopasowywane algorytmy obliczeń. W przypadku małej ilości
lokalizacji, dla którejś z tras, obliczenia są realizowane dla pełnego zestawu wariantów.
Dodatkowo sposób działania programu jest modyfikowany poprzez ustawienia parametrów.
Poszczególne metody optymalizacji pracują w ustalonej lub losowej kolejności (zaznaczone pole
'Losowa kolejność metod') tak długo, dopóki potrafią znajdować coraz lepsze rozwiązania.
Program może także losowo zmieniać ustawienia zestawu lokalizacji przed rozpoczęciem obliczeń
('Losowy zestaw startowy'). Po wykonaniu obliczeń kolejność jest modyfikowana do pierwotnej.
Można również włączyć opcje zapisu zrzutów ekranu ('Zapisz zrzuty ekranu:'), z określoną ich
ilością. Opcja ta powinna być stosowna rzadko, w zasadzie tylko do celów diagnostycznych i dla
małych ilości lokalizacji.
'Powtórz obliczenia' pozwala na wielokrotne, automatyczne uruchamianie kolejnych cykli
obliczeń. Po wykonaniu wybranej ilości uruchomień można przeszukać zbiór rozwiązań (opcja
Wyszukaj) i otrzymać informacje o najlepszym rozwiązaniu.
Kolejne pola 'Pokaż punkty', 'Opisz punkty' oraz 'Wyłącz grafikę' dają dodatkowe możliwości
podglądu tras podczas optymalizacji. Pole 'Pokaż punkty' (Włącz | wyłącz pokaz punktów) jest
standardowo zaznaczone a jeśli się je odznaczy wówczas trasa będzie prezentowana na ekranie
ale bez charakterystycznych punktów lokalizacji (będą widoczne tylko linie trasy). Opis punktów
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(Włącz | wyłącz opis punktów) można włączyć dla małej liczby lokalizacji lub dla powiększonego
fragmentu rysunku (Powiększ fragment rysunku | oryginał), w przeciwnym wypadku rysunek może
być mało czytelny. Grafikę można również zupełnie wyłączyć, na stałe lub na określony czas
(Włącz | wyłącz grafikę). Każda z tych trzech opcji, jeśli jest włączona, powoduje ograniczenie
prędkości obliczeń optymalizacyjnych.

Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu dla jednego z plików testowych problemu
CVRP.

Korzystając z opcji wyszukiwania najlepszych rozwiązań, po wykonaniu serii obliczeń
optymalizacyjnych (ikonka z lupką), uruchamia się okienko wyboru typu zadania obliczeniowego.
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Jeśli zaakceptuje się wybrany typ zadania, to pojawia się kolejne okienko 'Wybierz katalog', w którym
program automatycznie wybierze najlepsze rozwiązanie.
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VRPTW

Opcja do realizacji
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CVRPTW

Opcja do realizacji
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Zatrzymaj
Jeśli chcemy zatrzymać obliczenia można skorzystać z opcji 'Zatrzymaj' lub odpowiadającej jej
ikonki  na pasku narzędziowym.

Praca programu zostanie przerwana i pojawi się okienko dialogowe 'Zatrzymanie obliczeń'.
Wybranie przycisku Nie spowoduje wznowienie obliczeń a przycisku Tak zakończenie obliczeń.

Po naciśnięciu przycisku Tak pojawi się jeszcze okienko potwierdzające ten stan a po kliknięciu
OK program będzie oczekiwał na kolejne polecenia.
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Punkty
Włącz | wyłącz pokaz punktów

Włącz | wyłącz opis punktów

Włącz | wyłącz grafikę

Powiększ fragment rysunku | oryginał
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Włącz | wyłącz pokaz punktów

Opcja 'Włącz | wyłącz pokaz punktów trasy' pozwala wyłączać wszystkie punkty odpowiadające
lokalizacjom trasy (standardowo są włączone) lub przeciwnie przywrócić je ponownie. Opcja
może być uruchomiona, w dowolnym momencie obliczeń, poleceniem menu 'Punkty | 'Włącz |

wyłącz pokaz punktów trasy' lub bezpośrednio poprzez ikonkę  na pasku narzędzi. 

Po wyłączeniu punktów trasy widoczne są tylko odcinki łączące poszczególne lokalizacje. Przy
dużej ilości punktów, wyłączenie ich rysowania pozwala na lepszą obserwacje przebiegu zmian
trasy a ponadto przyśpiesza obliczenia.
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Ponowne włączenie wyświetlania punktów przywraca normalny sposób prezentacji trasy.
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Włącz | wyłącz opis punktów

Włączanie lub wyłączanie opisu punktów uruchamia się ikonką  lub poleceniem menu 'Punkty | Włącz |
wyłącz opis punktów'. Opcja może być uruchomiona, w dowolnym momencie obliczeń.

Punkty trasy są opisywane numerami porządkowymi. Włączenie opisu punktów jest uzasadnione
tylko dla małej ich ilości (w tym dla powiększonego fragmentu trasy), w przeciwnym przypadku
rysunek nie jest czytelny i znacznie rośnie czas obliczeń.
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Po wyłączeniu opisów punktów obraz wraca do standardowych ustawień.
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Włącz | wyłącz grafikę

Opcja wyłącza zupełnie prezentację graficzną przebiegu obliczeń a jest uruchamiana za pomocą polecenia
menu 'Włącz | wyłącz grafikę' lub ikonki .

Wyłączenie grafiki znacznie przyśpiesza obliczenia, szczególnie w pierwszej fazie obliczeń ale
niestety nie pozwala nam to na obserwację zmian trasy.



Trasa

70 / 281

Ponowne włączenie grafiki przywraca obraz zmieniającej się trasy.
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Powiększ fragment rysunku | oryginał

Ostatnia pozycja z menu 'Punkty' służy do dowolnego powiększania fragmentów trasy. Może być
włączona poleceniem menu 'Punkty | Powiększ fragment rysunku | oryginał' lub bezpośrednio
ikonką  znajdującą się na pasku narzędziowym. 

Po uruchomieniu opcji powiększania należy wybrać interesujący nas fragment trasy. Klikamy w
wybranym punkcie ekranu lewym przyciskiem myszki i przeciągamy myszkę do punktu
docelowego. Program w tym czasie rysuje szarą linią prostokąt, łączący punkt początkowy z
końcowym. W wybranym punkcie końcowym klikamy ponownie lewym przyciskiem myszki. 



Trasa

72 / 281

Program wyświetla powiększony, wybrany fragment trasy.

Procedurę można powtarzać wielokrotnie.
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Program oczywiście cały czas wykonuje obliczenia i zmiany może również pokazywać w
wybranym fragmencie trasy.

Przy małej ilości lokalizacji (a tak jest często dla powiększonych fragmentów trasy) można
włączyć opis punktów.
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Opcję powiększania fragmentów trasy można opuścić na przykład klikając ponownie ikonkę 
lub poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszki. 
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Wyniki
Podgląd trasy

Wyszukaj najlepsze rozwiązanie

Pokaż wyniki

Pokaż na mapie

Odległości i czasy
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Podgląd trasy

Wybierając opcję menu 'Podgląd' lub odpowiadającą mu ikonkę  na pasku narzędzi można
zobaczyć najlepsze rozwiązanie.

Na ekranie zostaje wyświetlone okienko 'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania
(TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP) oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz
punkty'.
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W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym
rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego do obliczeń plus oznaczenie '_opt'.
Na przykład plik użyty do obliczeń 'ca4663.txt', to plik z optymalnym rozwiązaniem ma nazwę
'ca4663_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do kolejnych obliczeń optymalizacyjnych.
W katalogu mogą występować również pliki typu 'wyn_TSP_ca4663_k4663_1.txt'. W nazwie
zawarta jest informacja o ilości lokalizacji (4663) oraz numer porządkowy (1), który wskazuje
kolejne, poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer tym rozwiązanie lepsze.

Po wybraniu przycisku Otwórz, na ekranie pokazuje się najlepsze, uzyskane dotychczas
rozwiązanie.
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Wyszukaj najlepsze rozwiązanie

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyszukaj' lub ikonkę  z
lupką.

Na ekranie wyświetlone zostaje okienko dialogowe 'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań', w
którym wybieramy zadanie TSP lub CVRP.

Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń. 
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Program przeszukuje wybrany katalog w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną długość trasy oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.

Po naciśnięciu przycisku OK na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami.
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Pokaż wyniki

Wyniki można wyświetlać w postaci tabelarycznej korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla zestawu miast.

Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf'.

Na rysunku poniżej pokazano wydruk pierwszej strony pliku pdf.
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Pokaż na mapie

Wyniki można również wyświetlać na mapie (jeśli obliczenia dotyczyły lokalizacji na mapie)
korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki . Poniżej przedstawiono
wyznaczoną trasę na mapie.

Kolejny przykład pokazano poniżej.
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Odległości i czasy

Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji

'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla
zestawu 50 miast w Polsce.

Program ostrzega o ewentualnych kosztach oraz pyta czy uruchomić wyznaczanie odległości i
czasów przejazdu.
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Jeżeli wybrany zostanie przycisk Tak wówczas uruchomione zostaną obliczenia (z
wykorzystaniem Google API). Jako pierwsze pojawia się okienko dialogowe, w którym należy
podać datę i czas wyjazdu oraz średni czas obsługi. Parametry te będą wykorzystane do
właściwego oszacowania odległości i czasów przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na
trasie. W każdej kolejnej lokalizacji aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze
wyznaczenie odległości i czasu przejazdu tego odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie
ruchu w zależności od dnia i godziny).



Trasa

89 / 281

Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź, uruchomione zostaną obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się
na ekranie. W górnej części tabeli wyników można modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz
średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość
wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie trasy a jedynie modyfikuje czasy
realizacji. 
Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od
punktu początkowego do danej lokalizacji.
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Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu
(w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się
od Warszawy i na tej lokalizacji się kończy.
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Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie
korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz całkowity czas realizacji trasy.



Trasa

93 / 281

Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak
pokazano poniżej.
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Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i
czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 15 min).
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Pomoc
Pomoc

Strona programu

Pobierz prezentację

Aktualizacja programu

O programie
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Pomoc

Aktualnie wyświetlana pomoc programu. Może być uruchomiona za pomocą opcji 'Pomoc |

Pomoc' lub odpowiadającą jej ikonką  znajdującą się w pasku narzędziowym.
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Strona programu

Po wybraniu tej pozycji menu lub ikonki , w przeglądarce internetowej otwierana jest witryna
internetowa programu ‘Trasa’. Poniżej przedstawiono jedną ze stron witryny:

Witryna zawiera informacje związane z programem, jak również pozwala na pobranie
najnowszych wersji programu.

https://trasa.programy-mm.pl
https://trasa.programy-mm.pl
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Pobierz prezentacje

Do programu przygotowano kilka prezentacji, które można pobrać z serwera. W tym celu należy
uruchomić przeglądarkę internetową, przejść na stronę https://trasa.programy-mm.pl, wybrać
opcję 'Pobierz program' i na tej stronie wybrać prezentację. Prezentacje najlepiej odtwarzać
programem Windows Media Player i na pełnym ekranie.

https://trasa.programy-mm.pl
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Aktualizacja programu

Program uruchamia automatyczną aktualizację raz na miesiąc. Istnieje również możliwość
uruchomienia aktualizacji na życzenie, w dowolnej chwili podczas pracy programu. Po wybraniu

ikonki aktualizacji  lub pozycji menu 'Pomoc | Aktualizacja programu', rozpoczyna się proces
aktualizacji programu. Na ekranie pojawiają się kolejno okienka informacyjne oraz dialogowe,
które pozwalają na uaktualnienie programu.

Na początku wyświetlane jest okienko dialogowe pokazane poniżej.

Naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje przerwanie aktualizacji i wyświetlenie następującej
informacji:

Naciśnięcie przycisku Kontynuuj wznawia normalną pracę programu.

Jeśli w okienku 'Aktualizacja programu Trasa' wybrany zostanie przycisk Kontynuuj, to program
sprawdza dostępność uaktualnienia na serwerze. Jeżeli zainstalowana w komputerze wersja jest
identyczna z umieszczoną na serwerze, wówczas program kończy proces aktualizacji komunikatem
pokazanym poniżej:
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i przechodzi do trybu normalnej pracy. Jeżeli na serwerze nie ma programu instalacyjnego,
wówczas wyświetlany jest komunikat: 

W przypadku znalezienia nowszej wersji programu na serwerze wyświetlane jest kolejne okienko
dialogowe a program jest pobierany.

Jeżeli w trakcie pobierania programu wystąpią jakieś problemy, to pobieranie zostanie przerwane
i pojawi się komunikat:
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Po pobraniu całego pliku instalacyjnego, na ekranie może pojawić się okienko dialogowe, jak
poniżej:

Wybranie przycisku Nie uruchamiaj (anulowanie instalacji), powoduje wyświetlenie komunikatu:

Naciśnięcie przycisku Uruchom, w okienku dialogowym '(Nieznana aplikacja) - ...' , pozwala na
rozpoczęcie procesu instalacji nowej wersji programu (należy postępować według wskazówek
programu instalacyjnego). Jeśli w instalacji przeszkadza program antywirusowy, to należy go na
chwilę dezaktywować (wyłączyć ochronę).
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 Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawia się komunikat:
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O programie

Okienko pokazuje krótką informację zawierającą nazwę programu, jego wersję oraz imię i
nazwisko autora. Można je uruchomić poprzez wybranie opcji 'Pomoc | O programie' lub za
pomocą ikonki  na pasku narzędziowym. 
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Przykłady

TSP

SD-MTSP

MD-MTSP

CVRP

TSP
50 lokalizacji

30 lokalizacji

50 lokalizacji

W tym rozdziale przedstawiono kompletny przykład obliczeń dla TSP, rozpoczynając od
wprowadzenia danych a kończąc na wydruku tabeli z odległościami i czasami przejazdów. Zestaw
danych to 50 miast w Polsce, rozłożonych po całym kraju. Przykład jest może nie do końca realny
(czas przejazdu kilka dni) ale pokazuje sposób pracy z programem i jego możliwości.
Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Oblicz lub odpowiadającą jej ikonkę . Na
ekranie pojawia się okienko dialogowe 'Typ obliczeń i parametry', w którym należy wybrać
zakładkę 'Dane'.
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W zakładce 'Dane' wybieramy przycisk TSP, który powoduje wyświetlenie kolejnego okienka
dialogowego 'Dane TSP'. W okienku tym mamy do wyboru dwie możliwości: 'Dane na podstawie
mapy' i 'Inne zestawy danych'. Pierwsza opcja pozwala na budowę zestawu lokalizacji w oparciu
o wprowadzane lub wczytane z pliku adresy i interakcję z Google API. Druga opcja dotyczy
przypadków wprowadzenia lub wczytania z pliku, dowolnego zestawu współrzędnych
(lokalizacji), na których program wykona obliczenia optymalnych tras.
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Po wybraniu pierwszej opcji, na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzanie danych dla TSP
(mapa)'. Mamy tutaj dwie zasadnicze drogi wprowadzania danych. Pierwsza to wpisywanie
adresów lokalizacji a druga, to wczytanie adresów z pliku.
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W pierwszym wariancie wpisujemy adres lokalizacji do pola edycyjnego 'Adres (np.
Warszawa...)'. Wzór adresu mamy w opisie pola edycyjnego (miejscowość, ulica, nr budynku). Po
każdym wpisaniu adresu należy go dodać do zestawu adresów przyciskiem Dodaj. Po dodaniu
lokalizacji zmienia się zawartość pola 'Licznik' - ilość lokalizacji w zestawie. Jeśli chcemy
usunąć aktualny wpis to korzystamy z przycisku Kasuj. W drugim przypadku wprowadzania
lokalizacji wybieramy przycisk Z pliku i wówczas pojawia się standardowe okienko 'Otwórz', w
którym wybieramy, z dowolnego miejsca na dysku, plik (z rozszerzeniem *. txt) z wstępnie
przygotowanymi adresami lokalizacji. Formaty zapisu pliku są dostępne w przykładowych
plikach.
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Po wybraniu pliku, jego zawartość jest wczytywana a pole licznika lokalizacji w zestawie zmienia
się odpowiednio (tutaj 50).

Niezależnie z której wersji wprowadzania danych skorzystamy, w każdej chwili można
podglądnąć zestaw lokalizacji korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy. Po użyciu
tego przycisku, na ekranie wyświetlane jest kolejne okienko 'Wybrane adresy', w którym mamy
pokazany cały zestaw dotychczas wprowadzonych adresów. Okienko to pozwala na modyfikację
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adresów lub ich usuwanie. Wystarczy przejść do wybranego rekordu, wprowadzić poprawki -
zmodyfikować adres lub nacisnąć przycisk Kasuj - usunąć rekord. Po naciśnięciu przycisku
Zakończ, wprowadzone zmiany będą zapamiętane a program powróci do okienka 'Wprowadzanie
danych dla TSP (mapa)'.

Użycie przycisku Zakończ, w okienku dialogowym 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)',
powoduje uruchomienie współpracy programu z API Google. Dla zestawu adresów wyznaczane są
długości i szerokości geograficzne a na ich podstawie program wylicza współrzędne X, Y
poszczególnych lokalizacji. W zależności od ilości lokalizacji operacje te zajmują od kilku do
kilkunastu sekund - należy poczekać. Po wykonaniu przeliczeń na ekranie jest prezentowane
okienko 'Wybór punktów trasy', w którym znajdują się wszystkie adresy lokalizacji, długości i
szerokości geograficzne oraz współrzędne X, Y. Druga kolumna w tabeli pozwala dodatkowo
zaznaczyć lub odznaczyć wybrany rekord, który będzie uwzględniany dalej w obliczeniach lub nie.
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Jeśli zamkniemy okienko 'Wybór punktów trasy' przyciskiem Zatwierdź, to na ekranie pojawia się
nowe okienko dialogowe 'Lokalizacje i trasa'. Należy tutaj zdecydować co ma być wyświetlone na
mapie: lokalizacje, lokalizacje i trasa lub mapa ma nie być generowana. Okienko zawiera również
komunikat: 'Opcja korzysta z Google API - możliwa opłata.
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Jeżeli wybierzemy przykładowo opcję pierwszą, to program pokaże kolejny ekran z prezentacją
wszystkich lokalizacji na mapie. Kliknięcie na wybrany symbol mapy spowoduje wyświetlenie
jego opisu (adres). Jeśli wybierzemy przycisk Nie, to mapa nie będzie wyświetlana a program
przejdzie do podstawowego okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry'.
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Program może również wyświetlić trasę początkową (losowa kolejność lokalizacji przed optymalizacją), jak
pokazano poniżej.

Po wprowadzeniu danych można przejść do zakładki 'Podgląd', w której można przeglądnąć
położenie lokalizacji w układzie współrzędnych XY. W polu edycyjnym 'Plik danych' pojawia się
automatycznie plik wygenerowany podczas pracy z zakładką 'Dane'. Można oczywiście wpisać lub
wkleić inną ścieżkę do pliku lub wybrać ją za pomocą przycisku [...]. Zakładka 'Podgląd' ma
również dwa dodatkowe pola wyboru 'Pokaż punkty' (włączone i niedostępne) oraz 'Opisz punkty'
- lokalizacje mogą być opisane kolejnymi numerami w zestawie.
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Wybranie przycisku Zatwierdź powoduje wyświetlenie wszystkich lokalizacji w układzie
współrzędnych XY. 
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W kolejnej zakładce okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry', czyli zakładce TSP, możemy
uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w
zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione
parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie najlepszych tras.
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Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki TSP można znaleźć tutaj. Po wybraniu przycisku
Zatwierdź, program rozpoczyna obliczenia optymalizacyjne. Po wykonaniu obliczeń, na ekranie
pojawia się krótki komunikat.

Chcąc zobaczyć najlepsze rozwiązanie należy wybrać opcję menu 'Podgląd' lub odpowiadającą

mu ikonkę  na pasku narzędzi.
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Na ekranie zostaje wyświetlone okienko 'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania (TSP czy
CVRP) oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty'.

W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym
rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego do obliczeń plus oznaczenie '_opt'.
Na przykład plik użyty do obliczeń 'nowy.txt', to plik z optymalnym rozwiązaniem ma nazwę
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'nowy_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do kolejnych obliczeń optymalizacyjnych. W
katalogu mogą występować również pliki typu 'wyn_TSP_nowy_k50_1.txt'. W nazwie zawarta
jest informacja o ilości lokalizacji (50) oraz numer porządkowy (1), który wskazuje kolejne,
poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer tym rozwiązanie lepsze.

Trasa dla optymalnego rozwiązania zostaje wyświetlona (program korzysta z pliku '_opt').
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Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyszukaj' lub ikonkę  z
lupką.

Na ekranie wyświetlone zostaje okienko dialogowe 'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań', w
którym wybieramy zadanie TSP.
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Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń.

Program przeszukuje katalog roboczy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną długość trasy oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.
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Po naciśnięciu przycisku OK na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami.

Można również wyświetlić wyniki w postaci tabelarycznej korzystając z opcji 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki  .
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Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.

Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku '*.pdf'.
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Na rysunku poniżej pokazano wydruk pierwszej strony pliku pdf.
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Na mapie, pokazano cały zestaw lokalizacji oraz trasę przejazdu po optymalizacji.
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Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji

'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki  .

Program ostrzega o ewentualnych kosztach oraz pyta czy uruchomić wyznaczanie odległości i
czasów przejazdu.
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Jeżeli wybrany zostanie przycisk Tak wówczas program uruchamia obliczenia (z wykorzystaniem
Google API). Jako pierwsze pojawia się okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas
wyjazdu oraz średni czas obsługi. Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania
odległości i czasów przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej
lokalizacji aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu
przejazdu tego odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i
godziny).
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Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź, uruchomione zostaną obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się
na ekranie. W górnej części tabeli wyników można modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz
średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość
wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie trasy a jedynie modyfikuje czasy
realizacji. 
Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od
punktu początkowego do danej lokalizacji.
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Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu
(w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się
od Warszawy i na tej lokalizacji się kończy. 
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Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie
korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz całkowity czas realizacji trasy.
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak
pokazano poniżej.
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Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i
czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 5 min).
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30 lokalizacji

Pokazano tutaj kolejny kompletny przykład obliczeń dla TSP, rozpoczynając od wprowadzenia
danych a kończąc na wydruku tabeli z odległościami i czasami przejazdów. Zestaw danych to 30
miejscowości w Polsce, położonych na południu kraju. Przykład ponownie pokazuje sposób pracy
z programem i jego możliwości.
Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Oblicz lub odpowiadającą jej ikonkę . Na
ekranie pojawia się okienko dialogowe 'Typ obliczeń i parametry', w którym należy wybrać
zakładkę 'Dane'.

W zakładce 'Dane' wybieramy przycisk TSP, który powoduje wyświetlenie kolejnego okienka
dialogowego 'Dane TSP'. W okienku tym mamy do wyboru dwie możliwości: 'Dane na podstawie
mapy' i 'Inne zestawy danych'. Pierwsza opcja pozwala na budowę zestawu lokalizacji w oparciu
o wprowadzane lub wczytane z pliku adresy i interakcję z Google API. Druga opcja dotyczy
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przypadków wprowadzenia lub wczytania z pliku, dowolnego zestawu współrzędnych
(lokalizacji), na których program wykona obliczenia optymalnych tras.

Po wybraniu pierwszej opcji, na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzanie danych dla TSP
(mapa)'. Mamy tutaj dwie zasadnicze drogi wprowadzania danych. Pierwsza to wpisywanie
adresów lokalizacji a druga, to wczytanie adresów z pliku.
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W pierwszym wariancie wpisujemy adres lokalizacji do pola edycyjnego 'Adres (np.
Warszawa...)'. Wzór adresu mamy w opisie pola edycyjnego (miejscowość, ulica, nr budynku). Po
każdym wpisaniu adresu należy go dodać do zestawu adresów przyciskiem Dodaj. Po dodaniu
lokalizacji zmienia się zawartość pola 'Licznik' - ilość lokalizacji w zestawie. Jeśli chcemy
usunąć aktualny wpis to korzystamy z przycisku Kasuj. W drugim przypadku wprowadzania
lokalizacji wybieramy przycisk Z pliku i wówczas pojawia się standardowe okienko 'Otwórz', w
którym wybieramy, z dowolnego miejsca na dysku, plik (z rozszerzeniem *. txt) z wstępnie
przygotowanymi adresami lokalizacji. Formaty zapisu pliku są dostępne w przykładowych
plikach.
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Po wybraniu pliku, jego zawartość jest wczytywana a pole licznika lokalizacji w zestawie zmienia
się odpowiednio (tutaj 30 lokalizacji).

Niezależnie z której wersji wprowadzania danych skorzystamy, w każdej chwili można
podglądnąć zestaw lokalizacji korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy. Po użyciu
tego przycisku, na ekranie wyświetlane jest kolejne okienko 'Wybrane adresy', w którym mamy
pokazany cały zestaw dotychczas wprowadzonych adresów. Okienko to pozwala na modyfikację
adresów lub ich usuwanie. Wystarczy przejść do wybranego rekordu, wprowadzić poprawki -
zmodyfikować adres lub nacisnąć przycisk Kasuj - usunąć rekord. Po naciśnięciu przycisku
Zakończ, wprowadzone zmiany będą zapamiętane a program powróci do okienka 'Wprowadzanie
danych dla TSP (mapa)'.
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Użycie przycisku Zakończ, w okienku dialogowym 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)',
powoduje uruchomienie współpracy programu z API Google. Dla zestawu adresów wyznaczane są
długości i szerokości geograficzne a na ich podstawie program wylicza współrzędne X, Y
poszczególnych lokalizacji. W zależności od ilości lokalizacji operacje te zajmują od kilku do
kilkunastu sekund - należy poczekać. Po wykonaniu przeliczeń na ekranie jest prezentowane
okienko 'Wybór punktów trasy', w którym znajdują się wszystkie adresy lokalizacji, długości i
szerokości geograficzne oraz współrzędne X, Y. Druga kolumna w tabeli pozwala dodatkowo
zaznaczyć lub odznaczyć wybrany rekord, który będzie uwzględniany dalej w obliczeniach lub nie.
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Jeśli zamkniemy okienko 'Wybór punktów trasy' przyciskiem Zatwierdź, to na ekranie pojawia się
kolejne okienko dialogowe 'Lokalizacje i trasa'. Mamy do wyboru 3 opcje: 

1. pokazanie lokalizacji na mapie

2. pokazanie lokalizacji i początkowej trasy na mapie

3. rezygnacja z generacji mapy

W okienku umieszczona jest również informacja o możliwych opłatach.
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Jeżeli wybrana zostanie opcja pierwsza, to program pokaże kolejny ekran z prezentacją wszystkich
lokalizacji na mapie.

Jeśli zostanie wybrana opcja 'Lokalizacje i trasę na mapie',
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to program wyświetli trasę początkową (początkowa kolejność lokalizacji, przed optymalizacją), w wersji
uproszczonej:

oraz w wersji rzeczywistej (początkowa kolejność lokalizacji, przed optymalizacją), jak pokazano
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poniżej:

Po wprowadzeniu danych można przejść do zakładki 'Podgląd', w której można przeglądnąć
położenie lokalizacji w układzie współrzędnych XY. W polu edycyjnym 'Plik danych' pojawia się
automatycznie plik wygenerowany podczas pracy z zakładką 'Dane'. Można oczywiście wpisać lub
wkleić inną ścieżkę do pliku lub wybrać ją za pomocą przycisku [...]. Zakładka 'Podgląd' ma
również dwa dodatkowe pola wyboru 'Pokaż punkty' (włączone i niedostępne) oraz 'Opisz punkty'
- lokalizacje mogą być opisane kolejnymi numerami w zestawie.
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Wybranie przycisku Zatwierdź powoduje wyświetlenie wszystkich lokalizacji w układzie
współrzędnych XY. 
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W kolejnej zakładce okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry', czyli zakładce TSP, możemy
uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w
zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione
parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie najlepszych tras.
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Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki TSP można znaleźć tutaj. Po wybraniu przycisku
Zatwierdź, program rozpoczyna obliczenia optymalizacyjne. Po wykonaniu obliczeń, na ekranie
pojawia się krótki komunikat.

Chcąc zobaczyć najlepsze rozwiązanie należy wybrać opcję menu 'Podgląd' lub odpowiadającą

mu ikonkę  na pasku narzędzi. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko 'Podgląd tras', w którym
należy wskazać typ zadania (TSP czy CVRP) oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz
punkty'.
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W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym
rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego do obliczeń plus oznaczenie '_opt'.
Na przykład plik użyty do obliczeń 'nowy.txt', to plik z optymalnym rozwiązaniem ma nazwę
'nowy_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do kolejnych obliczeń optymalizacyjnych. W
katalogu mogą występować również pliki typu 'wyn_TSP_nowy_k30_1.txt'. W nazwie zawarta
jest informacja o ilości lokalizacji (30) oraz numer porządkowy (1), który wskazuje kolejne,
poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer tym rozwiązanie lepsze. Wybrano niewłaściwy
plik. Proszę wybrać plik typu 'wyn_xTSP_k_x.txt'
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Trasa dla optymalnego rozwiązania zostaje wyświetlona (program korzysta z pliku '_opt').

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyszukaj' lub ikonkę  z
lupką. Na ekranie wyświetlone zostaje okienko dialogowe 'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań',
w którym wybieramy zadanie TSP.
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Po zatwierdzeniu wyboru program może uruchomić okienko 'Wybierz katalog', w którym należy
wskazać odpowiedni katalog z wynikami obliczeń. Program przeszukuje katalog roboczy w celu
znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje minimalną długość trasy oraz nazwę pliku ze
szczegółowymi wynikami. Jeśli katalog roboczy jest znany wówczas bezpośrednio, na ekranie,
wyświetlana jest informacja o najlepszym rozwiązaniu. 
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Po naciśnięciu przycisku OK na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami.

Można również wyświetlić wyniki w postaci tabelarycznej korzystając z opcji 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki  . Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku '*.pdf'.

Na rysunku poniżej pokazano wydruk strony pliku pdf.

Korzystając z przycisku Pokaż na mapie, w okienku 'Wyniki optymalizacji' (lub z ikonki 'Mapa'
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ewentualnie z opcji 'Wyniki | Pokaż na mapie') można wygenerować mapę, z pokazanym całym
zestawem lokalizacji oraz trasą przejazdu po optymalizacji, w wersji uproszczonej:

i rzeczywistej:

Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji
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'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki  . Program ostrzega o ewentualnych kosztach oraz pyta
czy uruchomić wyznaczanie odległości i czasów przejazdu.

Jeżeli wybrany zostanie przycisk Tak wówczas program uruchomi obliczenia (z wykorzystaniem
Google API). Jako pierwsze pojawia się okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas
wyjazdu oraz średni czas obsługi. Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania
odległości i czasów przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej
lokalizacji aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu
przejazdu tego odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i
godziny).
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Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź, uruchomione zostaną obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się
na ekranie. W górnej części tabeli wyników można modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz
średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość
wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie trasy a jedynie modyfikuje czasy
realizacji. 
Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od
punktu początkowego do danej lokalizacji.
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Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu
(w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się
od Myślenic i na tej lokalizacji się kończy. 
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Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie
korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz zmodyfikuje całkowity czas realizacji
trasy.
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak
pokazano poniżej.
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Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i
czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 5 min).
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SD-MTSP
60_lokalizacji

60 lokalizacji

Ten fragment pomocy dotyczy przykładowych obliczeń SD-MTSP (Single Depot Multiple
Traveling Salesman Problem). Pierwsza część zawiera obliczenia TSP dla 60 lokalizacji, w
południowej Polsce. Druga przedstawia sposób realizacji obliczeń dla SD-MTSP. Cały proces
rozpoczyna się od wprowadzenia danych a kończy na wydruku tabel z odległościami i czasami
przejazdów. Jeśli czas realizacji trasy, po wykonaniu obliczeń TSP, jest za długi, to opcja SD-
MTSP jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Pozwala podzielić początkowy zestaw
lokalizacji na określoną ilość podzbiorów i wyznaczyć optymalne trasy dla każdego z nich (ilość
podtras to ilość pojazdów | kierowców).
Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Oblicz lub odpowiadającą jej ikonkę . Na
ekranie pojawia się okienko dialogowe 'Typ obliczeń i parametry', w którym jeśli nie mamy
przygotowanych wcześniej danych, należy wybrać zakładkę 'Dane'.
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W zakładce 'Dane' wybieramy przycisk TSP, który powoduje wyświetlenie kolejnego okienka
dialogowego 'Dane TSP'. W okienku tym mamy do wyboru dwie możliwości: 'Dane na podstawie
mapy' i 'Inne zestawy danych'. Pierwsza opcja pozwala na budowę zestawu lokalizacji w oparciu
o wprowadzane lub wczytane z pliku adresy i interakcję z Google API. Druga opcja dotyczy
przypadków wprowadzenia lub wczytania z pliku, dowolnego zestawu współrzędnych
(lokalizacji), na których program wykona obliczenia optymalnych tras.
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Po wybraniu pierwszej opcji, na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzanie danych dla TSP
(mapa)'. Mamy tutaj dwie zasadnicze drogi wprowadzania danych. Pierwsza to wpisywanie
adresów lokalizacji a druga, to wczytanie, wcześniej przygotowanych adresów z pliku.
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W pierwszym wariancie wpisujemy adres lokalizacji do pola edycyjnego 'Adres (np.
Warszawa...)'. Wzór adresu mamy w opisie pola edycyjnego (miejscowość, ulica, nr budynku).
Dane adresowe mogą być dokładniejsze (kod pocztowy, województwo), szczególnie jeśli nazwy
miejscowości się powtarzają. Po każdym wpisaniu adresu należy go dodać do zestawu adresów
przyciskiem Dodaj. Po dodaniu lokalizacji zmienia się zawartość pola 'Licznik' - ilość lokalizacji
w zestawie. Jeśli chcemy usunąć aktualny wpis to korzystamy z przycisku Kasuj. W drugim
przypadku wprowadzania lokalizacji wybieramy przycisk Z pliku i wówczas pojawia się
standardowe okienko 'Otwórz', w którym wybieramy, z dowolnego miejsca na dysku, plik (z
rozszerzeniem *. txt), z wstępnie przygotowanymi adresami lokalizacji. Format zapisu pliku
tekstowego (na przykład z wykorzystaniem Notatnika systemowego) jest bardzo prosty - w każdym
wierszu kolejny adres.
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Po wybraniu pliku, jego zawartość jest wczytywana a pole licznika lokalizacji w zestawie zmienia
się odpowiednio (tutaj 60).

Niezależnie z której wersji wprowadzania danych skorzystamy, w każdej chwili można
podglądnąć zestaw lokalizacji korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy. Po użyciu
tego przycisku, na ekranie wyświetlane jest kolejne okienko 'Wybrane adresy', w którym mamy
pokazany cały zestaw dotychczas wprowadzonych adresów lub zawartość wczytanego pliku.
Okienko to pozwala na modyfikację adresów lub ich usuwanie. Wystarczy przejść do wybranego
rekordu, wprowadzić poprawki - zmodyfikować adres lub nacisnąć przycisk Kasuj - usunąć
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rekord. Po naciśnięciu przycisku Zakończ, wprowadzone zmiany będą zapamiętane a program
powróci do okienka 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)'.

Użycie przycisku Zakończ, w okienku dialogowym 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)',
powoduje uruchomienie współpracy programu z API Google. Dla zestawu adresów wyznaczane są
długości i szerokości geograficzne a na ich podstawie program wylicza współrzędne X, Y
poszczególnych lokalizacji. W zależności od ilości lokalizacji operacje te zajmują od kilku do
kilkunastu sekund - należy poczekać. Po wykonaniu przeliczeń na ekranie jest prezentowane
okienko 'Wybór punktów trasy', w którym znajdują się wszystkie adresy lokalizacji, długości i
szerokości geograficzne oraz współrzędne X, Y. Druga kolumna w tabeli pozwala dodatkowo
zaznaczyć lub odznaczyć wybrany rekord, który będzie uwzględniany dalej w obliczeniach lub nie.
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Jeśli zamkniemy okienko 'Wybór punktów trasy' przyciskiem Zatwierdź, to na ekranie pojawia się
kolejne okienko 'Lokalizacje i trasa'. W górnej części okienka jest umieszczony komunikat: 'Opcja
korzysta z Google API - możliwa opłata' oraz pytanie 'Co należy pokazać'.  Mamy tutaj do wyboru
3 warianty: 'Lokalizacje na mapie', 'Lokalizacje i trasę na mapie' oraz 'Nie generuj mapy'. 
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Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, to program pokaże kolejny ekran z prezentacją wszystkich
lokalizacji na mapie.

Program może również wyświetlić trasę początkową (z losową kolejnością lokalizacji, przed
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optymalizacją).

Taką trasę pokazano poniżej:

Po wprowadzeniu i wizualizacji danych można przejść do zakładki 'Podgląd', za pomocą której
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prezentuje się położenie lokalizacji w układzie współrzędnych XY. W polu edycyjnym 'Plik
danych' pojawia się automatycznie plik wygenerowany podczas pracy z zakładką 'Dane'. Można
oczywiście wpisać lub wkleić inną ścieżkę do pliku lub wybrać ją za pomocą przycisku wyboru
pliku [...]. Zakładka 'Podgląd' ma również dwa dodatkowe pola wyboru 'Pokaż punkty' (włączone
i niedostępne) oraz 'Opisz punkty' - lokalizacje mogą być opisane kolejnymi numerami w zestawie.

Wybranie przycisku Zatwierdź powoduje wyświetlenie wszystkich lokalizacji w układzie
współrzędnych XY. 
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W kolejnej zakładce okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry', czyli zakładce TSP, możemy
uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w
zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione
parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie najlepszych tras.
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Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki TSP można znaleźć tutaj. Po wybraniu przycisku
Zatwierdź, program rozpoczyna obliczenia optymalizacyjne. Po wykonaniu obliczeń, na ekranie
pojawia się krótki komunikat.

Chcąc zobaczyć najlepsze rozwiązanie należy wybrać opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub

odpowiadającą mu ikonkę  na pasku narzędziowym. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko
'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP)
oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty'.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź, w kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można
wskazać plik danych z optymalnym rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego
do obliczeń plus oznaczenie '_opt'. Na przykład plik użyty do obliczeń 'nowy.txt', to plik z
optymalnym rozwiązaniem ma nazwę 'nowy_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do
kolejnych obliczeń optymalizacyjnych. W katalogu mogą występować również pliki typu
'wyn_TSP_nowy_k60_1.txt'. W nazwie zawarta jest informacja o ilości lokalizacji (60) oraz
numer porządkowy (1), który wskazuje kolejne, poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer
tym rozwiązanie lepsze.
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Trasa dla optymalnego rozwiązania zostaje wyświetlona (program korzysta z pliku '_opt').

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyniki | Wyszukaj najlepsze

rozwiazanie' lub ikonkę  z lupką. Na ekranie wyświetlone zostaje okienko dialogowe
'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań', w którym wybieramy zadanie TSP.
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Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń.

Program przeszukuje katalog roboczy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną długość trasy oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.
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Po naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami.

Można również wyświetlić wyniki w postaci tabelarycznej korzystając z opcji 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki  . Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.
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Korzystając z przycisku Drukuj, w okienku 'Wyniki optymalizacji', możemy wysłać tabelkę na
drukarkę lub do pliku '*.pdf'.

Na rysunku poniżej pokazano wydruk pierwszej strony pliku pdf.
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Jeśli użyjemy w okienku 'Wyniki optymalizacji' przycisku Pokaż na mapie, to zostanie
wyświetlona mapa z całym zestawem lokalizacji oraz trasą przejazdu, po optymalizacji.
Identyczny efekt można uzyskać korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki ,
na pasku narzędziowym. Dla dużej ilości lokalizacji, poszczególne miejscowości są łączone na
mapie symbolicznie odcinkami. W obliczeniach optymalizacyjnych wykorzystywane są dokładne
dane, uzyskiwane z Google API. Zatem przebieg i długość trasy między poszczególnymi
lokalizacjami jest dokładnie taka, jaką można uzyskać na przykład podczas wyznaczania trasy
przejazdu między dwiema miejscowościami, z wykorzystaniem mapy Google.
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Na tle mapy, pojawia się również okienko systemowego Notatnika z informacją o dostępności
mapy na serwerze (po wygenerowaniu mapy program wysyła ją na serwer). Po uruchomieniu
mapy, na dowolnym urządzeniu, można z niej korzystać w tradycyjny sposób.

Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji

'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki  . Jeżeli wybrana zostanie taka opcja, to wówczas
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program uruchamia obliczenia (z wykorzystaniem Google API). Jako pierwsze pojawia się
okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas wyjazdu oraz średni czas obsługi.
Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania odległości i czasów przejazdu
między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej lokalizacji aktualizowany jest
czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu przejazdu tego odcinka trasy
(Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i godziny).

Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.



Trasa

180 / 281

Po wybraniu przycisku Zatwierdź (w okienku 'Data i czas wyjazdu') uruchomione zostaną
obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się na ekranie. W górnej części tabeli wyników można
modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany
dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie
trasy a jedynie modyfikuje czasy realizacji. 

Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od
punktu początkowego do danej lokalizacji, z uwzględnieniem średniego czasu obsługi.
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Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu
(w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się
od Katowic i na tej lokalizacji się kończy. Kolejne okienko przedstawia ostatnie lokalizacje na
trasie.
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Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie
korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz skoryguje całkowity czas realizacji
trasy.



Trasa

183 / 281

Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak
pokazano poniżej.
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Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i
czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 5 min).

Po zamknięciu okienka ' Odległości i czasy przejazdów', na ekranie pojawia się okienko
informacyjne, co należy zrobić w przypadku za długiego czasu realizacji trasy.
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Jeśli użytkownik zdecyduje się na podział trasy na kilka mniejszych, to może skorzystać z zakładki
SD-MTSP (Oblicz | zakładka SD-MTSP). W zakładce SD-MTSP, można uruchomić obliczenia
optymalizacyjne tras, dla wielu pojazdów równocześnie. Jeśli plik z danymi był wcześniej
opracowany w zakładce Dane lub przechodzi się tutaj po obliczeniach TSP, to po wejściu do tej
opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie wczytywana do pola 'Plik danych'. Opis
wszystkich pól oraz parametrów zakładki SD-MTSP można znaleźć tutaj. Akceptując, przyciskiem
Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń, można przejść do okienka 'Podział lokalizacji
na mniejsze zestawy'.
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Aktualną ilość lokalizacji można podzielić na wybraną ilość zestawów lub poprzez określenie
maksymalnej ilości lokalizacji w zestawie, program może ustawić odpowiednią ilość zestawów. 
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Uruchomienie przycisku Zatwierdź powoduje start obliczeń optymalizacyjnych. Czas obliczeń
zależy od wielu czynników a głównie od złożoności problemu oraz wybranej ilości powtórzeń. Po
zakończeniu obliczeń, wybierając opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub odpowiadającą mu

ikonkę  na pasku narzędziowym, generujemy nowe okienko dialogowe: 'Podgląd tras'. W
okienku tym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP), zaznaczyć lub
nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty' i nacisnąć przycisk Zatwierdź.
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W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym
rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę 'wyn_SD-MTSP_k_x.txt' z największą wartością 'x' lub 'x_p1'
lub 'x_p2'. Im wyższy numer ('x') tym rozwiązanie lepsze. W katalogu mogą występować również
inne pliki na przykład typu 'wyn_TSP_nowy_xxx.txt' (dotyczące wyników TSP). W przypadku
wybrania niewłaściwego pliku, program informuje o tym odpowiednim komunikatem.

Na ekranie wyświetlane jest optymalne rozwiązanie, w tym przypadku dla 3 tras zastępujących
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pojedynczą trasę początkową. Każda z tras oznaczona jest innym kolorem a poszczególne
lokalizacje mają przydzielone numery (oznaczenia miejscowości).

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyniki | Wyszukaj najlepsze

rozwiązanie' lub ikonkę  z lupką. Należy tutaj wskazać typ zadania.
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Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń.

Program przeszukuje wybrany katalog w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną długość sumarycznej trasy (3 tras) oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.
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Po naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami. Podana
jest miedzy innymi minimalna sumaryczna długość tras oraz szczegółowe informacje dla każdej z
tras składowych (minimalna długość, ilość lokalizacji i kolejność lokalizacji na trasie).

Wyniki można wyświetlać w postaci tabelarycznej korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla zestawu miejscowości z
pierwszej trasy.



Trasa

192 / 281

Wyniki można wyświetlać na mapie korzystając z przycisku Pokaż na mapie, w okienku 'Wyniki
optymalizacji', albo z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki . Poniżej, na mapie,
przedstawiono wyznaczoną trasę nr 1. Na tle mapy, pojawia się również okienko systemowego
Notatnika z informacją o dostępności mapy na serwerze (po wygenerowaniu mapy program
wysyła ją na serwer). Po uruchomieniu mapy, na dowolnym urządzeniu, można z niej korzystać w
tradycyjny sposób.
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Po zamknięciu okienka 'Wyniki optymalizacji', dla pierwszej trasy, na ekranie pojawia się nowe
okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 2. 

Poniżej, na mapie, przedstawiono wyznaczoną trasę nr 2. Na tle mapy, pojawia się również
kolejne okienko systemowego Notatnika z informacją o dostępności mapy na serwerze. 
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Po zamknięciu kolejnego okienka 'Wyniki optymalizacji', dla trasy nr 2, na ekranie pojawia się
nowe okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 3. 

Trasę nr 3 pokazano na kolejnej mapie wraz z okienkiem Notatnika systemowego, z informacją o
dostępności mapy na serwerze. 
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy również wysłać dane z tabel na drukarkę lub do pliku
'*.pdf'. Przykładowo pokazano to dla trasy nr 3.

Na rysunku poniżej pokazano zrzut ekranu pliku 'pdf'.

Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązań optymalnych można wyznaczyć (obliczenia z

wykorzystaniem Google API) korzystając z opcji 'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki . W
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górnej części tabeli wyników można wybrać czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas obsługi, w
punktach pośrednich. Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna),
adres, odległość w [km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami oraz całkowity czas
przejazdu od punktu początkowego do danej lokalizacji, z uwzględnieniem średniego czasu
obsługi. Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu
przejazdu (w min) oraz całkowitego czasu przejazdu, z uwzględnieniem czasów obsługi. 

Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla trasy nr 1. Trasa rozpoczęła się od Katowic i na
tej lokalizacji się kończy.
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Wyliczoną trasę można wydrukować lub zapisać do pliku 'pdf'.
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Na kolejnym rysunku pokazano stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i czasami
przejazdu na trasie nr 1 (dla założonego średniego czasu obsługi równego 10 min).

Dla trasy nr 2, tabela odległości i czasów przejazdu została przedstawiona poniżej.
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Tabela odległości i czasów przejazdu dla ostatniej trasy (nr 3) jest następująca:
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MD-MTSP
95_lokalizacji

95 lokalizacji

Poniżej pokazano przykładowe obliczenia typu MD-MTSP (Multi Depot Multiple Traveling
Salesman Problem). Pierwsza część zawiera obliczenia TSP dla 95 miast z województwa
mazowieckiego. Druga przedstawia sposób realizacji obliczeń dla MD-MTSP. Cały proces
rozpoczyna się od wprowadzenia danych a kończy na wydruku tabel z odległościami i czasami
przejazdów. Jeśli czas realizacji trasy, po wykonaniu obliczeń TSP, jest za długi, to opcje SD-
MTSP (przykład został opisany wcześniej) lub MD-MTSP są w tym przypadku dobrym
rozwiązaniem. MD-MTSP pozwala podzielić początkowy zestaw lokalizacji na określoną ilość
niezależnych podzbiorów i wyznaczyć optymalne trasy dla każdego z nich (ilość podtras to ilość
pojazdów | kierowców), przy czym każda trasa ma własny punkt startowy (magazyn).
Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Oblicz lub odpowiadającą jej ikonkę . Na
ekranie pojawia się okienko dialogowe 'Typ obliczeń i parametry', w którym jeśli nie mamy
przygotowanych wcześniej danych, należy wybrać zakładkę 'Dane'.
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W zakładce 'Dane' wybieramy przycisk TSP, który powoduje wyświetlenie kolejnego okienka
dialogowego 'Dane TSP'. W okienku tym mamy do wyboru dwie możliwości: 'Dane na podstawie
mapy' i 'Inne zestawy danych'. Pierwsza opcja pozwala na budowę zestawu lokalizacji w oparciu
o wprowadzane lub wczytane z pliku adresy i interakcję z Google API. Druga opcja dotyczy
przypadków wprowadzenia lub wczytania z pliku, dowolnego zestawu współrzędnych
(lokalizacji), na których program wykona obliczenia optymalnych tras.
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Po wybraniu pierwszej opcji, na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzanie danych dla TSP
(mapa)'. Mamy tutaj dwie zasadnicze drogi wprowadzania danych. Pierwsza to wpisywanie
adresów lokalizacji a druga, to wczytanie, wcześniej przygotowanych adresów z pliku.
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W pierwszym wariancie wpisujemy adres lokalizacji do pola edycyjnego 'Adres (np.
Warszawa...)'. Wzór adresu mamy w opisie pola edycyjnego (miejscowość, ulica, nr budynku).
Dane adresowe mogą być dokładniejsze (kod pocztowy, województwo), szczególnie jeśli nazwy
miejscowości się powtarzają. Po każdym wpisaniu adresu należy go dodać do zestawu adresów
przyciskiem Dodaj. Po dodaniu lokalizacji zmienia się zawartość pola 'Licznik' - ilość lokalizacji
w zestawie. Jeśli chcemy usunąć aktualny wpis to korzystamy z przycisku Kasuj. 

W drugim przypadku wprowadzania lokalizacji wybieramy przycisk Z pliku i wówczas pojawia
się standardowe okienko 'Otwórz', w którym wybieramy, z dowolnego miejsca na dysku, plik (z
rozszerzeniem *. txt), z wstępnie przygotowanymi adresami lokalizacji. Format zapisu pliku
tekstowego (na przykład z wykorzystaniem Notatnika systemowego) jest bardzo prosty - w każdym
 wierszu kolejny adres.
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Po wybraniu pliku, jego zawartość jest wczytywana a pole licznika lokalizacji w zestawie zmienia
się odpowiednio do ilości adresów (tutaj 95).

Niezależnie z której wersji wprowadzania danych skorzystamy, w każdej chwili można
podglądnąć zestaw lokalizacji korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy. Po użyciu
tego przycisku, na ekranie wyświetlane jest kolejne okienko 'Wybrane adresy', w którym mamy
pokazany cały zestaw dotychczas wprowadzonych adresów lub zawartość wczytanego pliku.
Okienko to pozwala na modyfikację adresów lub ich usuwanie. Wystarczy przejść do wybranego
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rekordu, wprowadzić poprawki - zmodyfikować adres lub nacisnąć przycisk Kasuj - usunąć
rekord. Po naciśnięciu przycisku Zakończ, wprowadzone zmiany będą zapamiętane a program
powróci do okienka 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)'.

Użycie przycisku Zakończ, w okienku dialogowym 'Wprowadzanie danych dla TSP (mapa)',
powoduje uruchomienie współpracy programu z API Google. Dla zestawu adresów wyznaczane są
długości i szerokości geograficzne a na ich podstawie program wylicza współrzędne X, Y
poszczególnych lokalizacji. W zależności od ilości lokalizacji operacje te zajmują od kilku do
kilkunastu sekund - należy poczekać. Po wykonaniu przeliczeń na ekranie jest prezentowane
okienko 'Wybór punktów trasy', w którym znajdują się wszystkie adresy lokalizacji, długości i
szerokości geograficzne oraz współrzędne X, Y. Druga kolumna w tabeli pozwala dodatkowo
zaznaczyć lub odznaczyć wybrany rekord, który będzie uwzględniany dalej w obliczeniach lub nie.
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Jeśli zamkniemy okienko 'Wybór punktów trasy' przyciskiem Zatwierdź, to na ekranie pojawia się
kolejne okienko 'Lokalizacje i trasa'. W górnej części okienka jest umieszczony komunikat: 'Opcja
korzysta z Google API - możliwa opłata' oraz pytanie 'Co należy pokazać'.  Mamy tutaj do wyboru
3 warianty: 'Lokalizacje na mapie', 'Lokalizacje i trasę na mapie' oraz 'Nie generuj mapy'. 
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Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, to program pokaże kolejny ekran z prezentacją wszystkich
lokalizacji na mapie.

I jeszcze powiększony fragment tej mapy:
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Program może również wyświetlić trasę początkową (z losową kolejnością lokalizacji, przed
optymalizacją).

Taką przykładową trasę umieszczono poniżej:
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Powiększenie mapy, z początkową trasą, pokazano na kolejnym rysunku.

Po wprowadzeniu i wizualizacji danych można przejść do zakładki 'Podgląd', za pomocą której
prezentuje się położenie lokalizacji w układzie współrzędnych XY. W polu edycyjnym 'Plik
danych' pojawia się automatycznie plik wygenerowany podczas pracy z zakładką 'Dane'. Można
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oczywiście wpisać lub wkleić inną ścieżkę do pliku lub wybrać ją za pomocą przycisku wyboru
pliku [...]. Zakładka 'Podgląd' ma również dwa dodatkowe pola wyboru 'Pokaż punkty' (włączone
i niedostępne) oraz 'Opisz punkty' - lokalizacje mogą być opisane kolejnymi numerami w zestawie.

Wybranie przycisku Zatwierdź powoduje wyświetlenie wszystkich lokalizacji w układzie
współrzędnych XY. 
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W kolejnej zakładce okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry', czyli zakładce TSP, możemy
uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w
zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione
parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie najlepszych tras.
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Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki TSP można znaleźć tutaj. Po wybraniu przycisku
Zatwierdź, program rozpoczyna obliczenia optymalizacyjne. Po wykonaniu obliczeń, na ekranie
pojawia się krótki komunikat.

Chcąc zobaczyć najlepsze rozwiązanie należy wybrać opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub

odpowiadającą mu ikonkę  na pasku narzędziowym. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko
'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP)
oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż punkty' i 'opisz punkty'.



Trasa

214 / 281

Po wybraniu przycisku Zatwierdź, w kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można
wskazać plik danych z optymalnym rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę początkowego pliku użytego
do obliczeń plus oznaczenie '_opt'. Na przykład plik użyty do obliczeń 'nowy.txt', to plik z
optymalnym rozwiązaniem ma nazwę 'nowy_opt.txt'. Plik taki może być punktem startowym do
kolejnych obliczeń optymalizacyjnych. W katalogu mogą występować również pliki typu
'wyn_TSP_nowy_k95_1.txt'. W nazwie zawarta jest informacja o ilości lokalizacji (95) oraz
numer porządkowy (1), który wskazuje kolejne, poprawiające się rozwiązania. Im wyższy numer
tym rozwiązanie lepsze.
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Trasa dla optymalnego rozwiązania zostaje wyświetlona (program korzysta z pliku '_opt').

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyniki | Wyszukaj najlepsze

rozwiązanie' lub ikonkę  z lupką. Na ekranie wyświetlone zostaje okienko dialogowe
'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań', w którym wybieramy, w tym przypadku, zadanie TSP.
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Po zatwierdzeniu wyboru program przeszukuje folder roboczy w celu znalezienia najlepszego
rozwiązania. Wyświetlone zostaje okienko z minimalną długością trasy oraz nazwą pliku ze
szczegółowymi wynikami.

Po naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami.
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Można również wyświetlić wyniki w postaci tabelarycznej korzystając z opcji 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki  . Na ekranie jest wyświetlana tabela z wynikami, jak pokazano poniżej.

Korzystając z przycisku Drukuj, w okienku 'Wyniki optymalizacji', możemy wysłać tabelkę na
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drukarkę lub do pliku '*.pdf'.

Na rysunku poniżej pokazano wydruk pierwszej strony pliku 'pdf'.

Jeśli użyjemy w okienku 'Wyniki optymalizacji' przycisku Pokaż na mapie, to zostanie
wyświetlona mapa z całym zestawem lokalizacji oraz trasą przejazdu, po optymalizacji.
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Identyczny efekt można uzyskać korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki ,
na pasku narzędziowym. Dla dużej ilości lokalizacji, poszczególne miejscowości są łączone na
mapie symbolicznie odcinkami. W obliczeniach optymalizacyjnych wykorzystywane są dokładne
dane, uzyskiwane z Google API. Zatem przebieg i długość trasy między poszczególnymi
lokalizacjami jest dokładnie taka, jaką można uzyskać na przykład podczas wyznaczania trasy
przejazdu między dwiema miejscowościami, z wykorzystaniem mapy Google.

Na tle mapy, pojawia się również okienko systemowego Notatnika z informacją o dostępności
mapy na serwerze (po wygenerowaniu mapy program wysyła ją na serwer). Po uruchomieniu
mapy, na dowolnym urządzeniu, można z niej korzystać w tradycyjny sposób.
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Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązania optymalnego można wyznaczyć korzystając z opcji

'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki  . Jeżeli wybrana zostanie taka opcja, to wówczas
program uruchamia obliczenia (z wykorzystaniem Google API). Jako pierwsze pojawia się
okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas wyjazdu oraz średni czas obsługi.
Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania odległości i czasów przejazdu
między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej lokalizacji aktualizowany jest
czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu przejazdu tego odcinka trasy
(Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i godziny).
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Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź (w okienku 'Data i czas wyjazdu') uruchomione zostaną
obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się na ekranie. W górnej części tabeli wyników można
modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany
dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie
trasy a jedynie modyfikuje czasy realizacji. 

Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz całkowity czas przejazdu od
punktu początkowego do danej lokalizacji, z uwzględnieniem średniego czasu obsługi.
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Dolna część tabeli zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu
(w min) oraz całkowitego czasu przejazdu z uwzględnieniem czasów obsługi. Trasa rozpoczęła się
od miejscowości Białobrzegi i na tej lokalizacji się kończy. Kolejne okienko przedstawia ostatnie
lokalizacje na trasie.
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Jeśli zmienimy czas rozpoczęcia trasy i | lub średni czas obsługi, program wykona odpowiednie
korekty w czasie realizacji poszczególnych lokalizacji oraz skoryguje całkowity czas realizacji
trasy.
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Korzystając z przycisku Drukuj możemy wysłać tabelkę na drukarkę lub do pliku 'pdf', jak
pokazano poniżej.
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Na kolejnym rysunku pokazano pierwszą stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i
czasami przejazdu (dla założonego średniego czasu obsługi równego 5 min).

Po zamknięciu okienka ' Odległości i czasy przejazdów', na ekranie pojawia się okienko
informacyjne, co należy zrobić w przypadku za długiego czasu realizacji trasy.
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Jeśli użytkownik zdecyduje się na podział trasy na kilka mniejszych, to może skorzystać z zakładki
SD-MTSP (Oblicz | zakładka SD-MTSP) lub z zakładki MD-MTSP (Oblicz | zakładka MD-
MTSP). Współpraca z zakładką SD-MTSP została opisana wcześniej. Ten przykład dotyczy
problemu MD-MTSP.

W zakładce MD-MTSP, można uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras, dla wielu pojazdów
równocześnie. MD-MTSP pozwala podzielić początkowy zestaw lokalizacji na określoną ilość
niezależnych podzbiorów i wyznaczyć optymalne trasy dla każdego z nich (ilość podtras to ilość
pojazdów | kierowców), przy czym każda trasa ma własny punkt startowy.

Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w zakładce Dane lub przechodzi się tutaj po
obliczeniach TSP, to po wejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki MD-MTSP
można znaleźć tutaj. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione parametry obliczeń,
można przejść do okienka 'Podział lokalizacji na zestawy'.
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Aktualną ilość lokalizacji można podzielić na wybraną ilość zestawów (punktów startowych,
pojazdów, magazynów).
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Uruchomienie przycisku Zatwierdź powoduje start obliczeń optymalizacyjnych. Czas obliczeń
zależy od wielu czynników a głównie od złożoności problemu oraz wybranej ilości powtórzeń. Po
zakończeniu obliczeń wyświetlana jest informacja, jak poniżej:

Wybierając opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub odpowiadającą mu ikonkę  na pasku
narzędziowym, generujemy nowe okienko dialogowe: 'Podgląd tras'. W okienku tym należy
wskazać typ zadania (TSP, SD-MTSP, MD-MTSP czy CVRP), zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż
punkty' i 'opisz punkty' i nacisnąć przycisk Zatwierdź.
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W kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można wskazać plik danych z optymalnym
rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę 'wyn_MD-MTSP_k_x.txt' z największą wartością 'x'. Im wyższy
numer ('x') tym rozwiązanie lepsze. W katalogu mogą występować również inne pliki na przykład
typu 'wyn_TSP_nowy_xxx.txt' (dotyczące wyników TSP). W przypadku wybrania niewłaściwego
pliku, program informuje o tym odpowiednim komunikatem.

Na ekranie wyświetlane jest optymalne rozwiązanie, w tym przypadku dla 5 tras zastępujących
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pojedynczą trasę początkową. Każda z tras oznaczona jest innym kolorem a poszczególne
lokalizacje mają przydzielone numery (oznaczenia miejscowości).

Można również wyszukać najlepsze rozwiązanie, uruchamiając opcję 'Wyniki | Wyszukaj najlepsze

rozwiązanie' lub ikonkę  z lupką. Należy tutaj wskazać typ zadania.
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Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń. Standardowo okienko zgłasza się z wybranym aktualnym
katalogiem roboczym (wystarczy zatwierdzić wybór przyciskiem OK).

Program przeszukuje wybrany katalog w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną długość sumarycznej trasy (5 tras) oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.
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Po naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami. Podana
jest miedzy innymi minimalna sumaryczna długość tras (ze wszystkich obszarów) oraz
szczegółowe informacje dla każdej z tras składowych (minimalna długość, ilość lokalizacji i
kolejność lokalizacji na trasie).

Wyniki można wyświetlać w postaci tabelarycznej korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki . Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla zestawu miejscowości z
pierwszej trasy.
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Wyniki można wyświetlać na mapie korzystając z przycisku Pokaż na mapie, w okienku 'Wyniki
optymalizacji', albo z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki . Poniżej, na mapie,
przedstawiono wyznaczoną trasę nr 1. Na tle mapy, pojawia się również okienko systemowego
Notatnika z informacją o dostępności mapy na serwerze (po wygenerowaniu mapy, program
wysyła ją na serwer). Po uruchomieniu mapy, w przeglądarce, na dowolnym urządzeniu
(komputer, laptop, tablet lub telefon), można z niej korzystać w tradycyjny sposób.
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Po zamknięciu okienka 'Wyniki optymalizacji', dla pierwszej trasy, na ekranie pojawia się nowe
okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 2. 

Poniżej, na mapie, przedstawiono wyznaczoną trasę nr 2. Na tle mapy, pojawia się również
kolejne okienko systemowego Notatnika z informacją o dostępności mapy na serwerze. 
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Po zamknięciu kolejnego okienka 'Wyniki optymalizacji', dla trasy nr 2, na ekranie pojawia się
nowe okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 3. 

Trasę nr 3 pokazano na kolejnej mapie wraz z okienkiem Notatnika systemowego, z informacją o
dostępności mapy na serwerze. 
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Okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 4, pokazano poniżej. 

I podobnie, na kolejnym rysunku przedstawiono wyniki optymalizacji dla trasy nr 5.

Korzystając z przycisku Drukuj, możemy również wysłać dane z tabel na drukarkę lub do pliku
'*.pdf'. Przykładowo pokazano to dla trasy nr 1.
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Na rysunku poniżej pokazano zrzut ekranu pliku 'pdf'.

Odległości i czasy przejazdów dla rozwiązań optymalnych można wyznaczyć (obliczenia z

wykorzystaniem Google API) korzystając z opcji 'Wyniki | Odległości i czasy'  lub ikonki .
Jako pierwsze pojawia się okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas wyjazdu oraz
średni czas obsługi. Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania odległości i
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czasów przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej lokalizacji
aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu przejazdu tego
odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i godziny).

Początkowo w okienku zgłasza się aktualna data. Jeśli mamy wyjazd zaplanowany na inny dzień,
możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z przycisku Kalendarz. Pojawia
się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną datę. Nie może to być data
wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być późniejszy od aktualnego.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do kontrolki daty i
uwzględniona w obliczeniach.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź (w okienku 'Data i czas wyjazdu') uruchomione zostaną
obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się na ekranie. W górnej części tabeli wyników można
modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany
dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość wyników. W tej chwili program nie przelicza ponownie
trasy a jedynie modyfikuje czasy realizacji. 

Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami oraz całkowity czas przejazdu od punktu
początkowego do danej lokalizacji, z uwzględnieniem średniego czasu obsługi. Dolna część tabeli
zawiera podsumowanie ilości kilometrów trasy, całkowitego czasu przejazdu (w min) oraz
całkowitego czasu przejazdu, z uwzględnieniem czasów obsługi. 

Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki dla trasy nr 1. Trasa rozpoczęła się od miejscowości
Błonie i na tej lokalizacji się kończy.
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Wyliczoną trasę można wydrukować lub zapisać do pliku 'pdf'.
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Na kolejnym rysunku pokazano stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i czasami
przejazdu na trasie nr 1 (dla założonego średniego czasu obsługi równego 10 min).

Dla trasy nr 2, tabela odległości i czasów przejazdu została przedstawiona poniżej.
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Tabela odległości i czasów przejazdu dla trasy nr 3 jest następująca:
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Trasa nr 4 ma następujące odległości i czasów przejazdu:
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a ostatnia tabela odległości i czasów przejazdu dotyczy trasy nr 5:
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CVRP
100_lokalizacji

100 lokalizacji

Przykład problemu CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) został opisany w tym fragmencie
pomocy. Zadanie przedstawia obliczenia optymalizacyjne dotyczące problemów dostarczania
towarów z centralnego magazynu, przy jak najkrótszych trasach i jak najmniejszej liczbie
pojazdów, o określonej ładowności. Program wyznacza najmniejszą liczbę tras (liczbę
pojazdów), zapewniających jak najlepsze wypełnienie ładowności pojazdów oraz powoduje że
suma długości wszystkich tras jest najmniejsza (najkrótszy sumaryczny czas przejazdów).
Rozpatrywany problem dotyczy 100 lokalizacji, z których pierwsza jest miejscem magazynu
centralnego. Cały proces obliczeniowy rozpoczyna się od wprowadzenia danych a kończy na
wydruku tabel z odległościami i czasami przejazdów. Pliki z danymi do obliczeń można
przygotować w zakładce Dane (korzystając lub nie z map Google) lub wczytać dowolne pliki
tekstowe z danymi, przygotowane innymi narzędziami (na przykład dowolnym edytorem tekstu). 
Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Oblicz lub odpowiadającą jej ikonkę . Na
ekranie pojawia się okienko dialogowe 'Typ obliczeń i parametry', w którym jeśli nie mamy
przygotowanych wcześniej danych, należy wybrać zakładkę 'Dane'.
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W zakładce 'Dane' wybieramy przycisk CVRP, który powoduje wyświetlenie kolejnego okienka
dialogowego 'Dane CVRP'. W okienku tym mamy do wyboru dwie możliwości: 'Dane na
podstawie mapy' i 'Inne zestawy danych'. Pierwsza opcja pozwala na budowę zestawu lokalizacji
w oparciu o wprowadzane lub wczytane z pliku adresy i interakcję z Google API. Druga opcja
dotyczy przypadków wprowadzenia lub wczytania z pliku, dowolnego zestawu współrzędnych
(lokalizacji), na których program wykona obliczenia optymalnych tras.
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Po wybraniu pierwszej opcji, na ekranie pojawia się okienko 'Wprowadzanie danych dla CVRP
(mapa)'. Mamy tutaj dwie zasadnicze drogi wprowadzania danych. Pierwsza to wpisywanie
adresów lokalizacji a druga, to wczytanie, wcześniej przygotowanych adresów z pliku.
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W pierwszym wariancie wpisujemy, w górnej części okienka dialogowego pojemności pojazdów
(aktualnie wszystkie pojazdy maja identyczną ładowność) a poniżej adres lokalizacji do pola
edycyjnego 'Adres (np. Warszawa...)' oraz odpowiadającą mu wielkość ładunku. Wzór adresu
mamy w opisie pola edycyjnego (miejscowość, ulica, nr budynku). Dane adresowe mogą być
dokładniejsze (kod pocztowy, województwo), szczególnie jeśli nazwy miejscowości się
powtarzają. Po każdym wpisaniu adresu należy go dodać do zestawu adresów przyciskiem Dodaj.
Po dodaniu lokalizacji zmienia się zawartość pola 'Licznik' - ilość lokalizacji w zestawie. Jeśli
chcemy usunąć aktualny wpis to korzystamy z przycisku Kasuj. W drugim przypadku
wprowadzania lokalizacji wybieramy przycisk Z pliku i wówczas pojawia się standardowe
okienko 'Otwórz', w którym wybieramy, z dowolnego miejsca na dysku, plik (z rozszerzeniem *.
txt), z wstępnie przygotowanymi adresami lokalizacji. Format zapisu pliku tekstowego (na
przykład z wykorzystaniem Notatnika systemowego) jest bardzo prosty. Program instalacyjny
programu Trasa umieszcza, w odpowiednich folderach, przykładowe pliki z danymi które mogą
służyć jako wzorce.
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Po wybraniu pliku, jego zawartość jest wczytywana a pole licznika lokalizacji w zestawie zmienia
się odpowiednio (tutaj 100).

Niezależnie z której wersji wprowadzania danych skorzystamy, w każdej chwili można
podglądnąć zestaw lokalizacji korzystając z przycisku Pokaż wprowadzone adresy. Po użyciu
tego przycisku, na ekranie wyświetlane jest kolejne okienko 'Wybrane adresy', w którym mamy
pokazany cały zestaw dotychczas wprowadzonych adresów lub zawartość wczytanego pliku.
Okienko to pozwala na modyfikację adresów, ładunków lub usuwanie tych danych. Wystarczy
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przejść do wybranego rekordu, wprowadzić poprawki - zmodyfikować adres lub wartość ładunku,
ewentualnie nacisnąć przycisk Kasuj - usunąć rekord. Po wybraniu przycisku Zakończ,
wprowadzone zmiany będą zapamiętane a program powróci do okienka 'Wprowadzanie danych
dla CVRP (mapa)'.

Użycie przycisku Zakończ, w okienku dialogowym 'Wprowadzanie danych dla CVRP (mapa)',
powoduje uruchomienie współpracy programu z API Google. Dla zestawu adresów wyznaczane są
długości i szerokości geograficzne a na ich podstawie program wylicza współrzędne X, Y
poszczególnych lokalizacji. W zależności od ilości lokalizacji operacje te zajmują od kilku do
kilkunastu sekund - należy poczekać. Po wykonaniu przeliczeń na ekranie jest prezentowane
okienko 'Wybór punktów trasy', w którym znajdują się wszystkie adresy lokalizacji, długości i
szerokości geograficzne oraz współrzędne X, Y. Druga kolumna w tabeli pozwala dodatkowo
zaznaczyć lub odznaczyć wybrany rekord, który będzie uwzględniany dalej w obliczeniach lub nie.
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Wybranie przycisku Anuluj powoduje wycofanie zmian w kolumnie drugiej tabeli czyli wszystkie
wiersze tabeli będą brane pod uwagę w dalszych analizach. Jeśli zamkniemy okienko 'Wybór
punktów trasy' przyciskiem Zatwierdź, to na ekranie pojawia się kolejne okienko 'Lokalizacje i
trasa'. W górnej części okienka jest umieszczony komunikat: 'Opcja korzysta z Google API -
możliwa opłata' oraz pytanie 'Co należy pokazać'.  Mamy w tym przypadku do wyboru tylko 2
warianty: 'Lokalizacje na mapie' oraz 'Nie generuj mapy'. 
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Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, to program pokaże kolejny ekran z prezentacją wszystkich
lokalizacji na mapie.
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Po wprowadzeniu i wizualizacji danych można przejść do zakładki 'Podgląd', za pomocą której
prezentuje się położenie lokalizacji w układzie współrzędnych XY. W polu edycyjnym 'Plik
danych' pojawia się automatycznie plik wygenerowany podczas pracy z zakładką 'Dane'. Można
oczywiście wpisać lub wkleić inną ścieżkę do pliku lub wybrać ją za pomocą przycisku wyboru
pliku [...]. Zakładka 'Podgląd' ma również dwa dodatkowe pola wyboru 'Pokaż punkty' (włączone
i niedostępne) oraz 'Opisz punkty' - lokalizacje mogą być opisane kolejnymi numerami w zestawie.

Wybranie przycisku Zatwierdź powoduje wyświetlenie wszystkich lokalizacji w układzie
współrzędnych XY. 
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W 6 zakładce okienka dialogowego 'Typ obliczeń i parametry', czyli zakładce CVRP, możemy
uruchomić obliczenia optymalizacyjne tras. Jeśli plik z danymi był wcześniej opracowany w
zakładce Dane, to po przejściu do tej opcji, ścieżka do pliku danych jest automatycznie
wczytywana do pola 'Plik danych'. Akceptując, przyciskiem Zatwierdź, wstępnie ustawione
parametry obliczeń można natychmiast rozpocząć poszukiwanie zestawu najlepszych tras.



Trasa

257 / 281

Opis wszystkich pól oraz parametrów zakładki CVRP można znaleźć tutaj. Po wybraniu przycisku
Zatwierdź, program rozpoczyna obliczenia optymalizacyjne. Po wykonaniu obliczeń, na ekranie
pojawia się krótki komunikat.

Chcąc zobaczyć najlepsze rozwiązanie należy wybrać opcję menu 'Wyniki | Podgląd trasy' lub

odpowiadającą mu ikonkę  na pasku narzędziowym. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko
'Podgląd tras', w którym należy wskazać typ zadania (CVRP) oraz zaznaczyć lub nie opcje 'pokaż
punkty' i 'opisz punkty'.
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Po wybraniu przycisku Zatwierdź, w kolejnym kroku pojawia się okienko 'Otwórz', gdzie można
wskazać plik wynikowy, z optymalnym rozwiązaniem. Plik taki ma nazwę 'wyn_naj_k_x.txt' z
największą wartością 'x' lub 'x_p1' lub 'x_p2'. Im wyższy numer ('x') tym rozwiązanie lepsze. W
katalogu mogą występować również inne pliki na przykład typu 'wyn_naj_p_x.txt' (dotyczące
punktów startowych do obliczeń CVRP). W przypadku wybrania niewłaściwego pliku, program
informuje o tym odpowiednim komunikatem.
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Trasa dla optymalnego rozwiązania zostaje wyświetlona.

Można również wyszukać plik z najlepszym rozwiązaniem, uruchamiając opcję 'Wyniki | Wyszukaj

najlepsze rozwiązanie' lub ikonkę  z lupką. Na ekranie wyświetlone zostaje okienko
dialogowe 'Wyszukiwanie najlepszych rozwiązań', w którym wybieramy zadanie CVRP.
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Po zatwierdzeniu wyboru program uruchamia okienko 'Wybierz katalog', w którym należy wskazać
odpowiedni katalog z wynikami obliczeń.

Program przeszukuje katalog roboczy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania i podaje
minimalną, sumaryczną długość tras (w [m]) oraz nazwę pliku ze szczegółowymi wynikami.
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Po naciśnięciu przycisku OK, na ekranie wyświetlana jest zawartość pliku z wynikami. Program
znalazł najlepsze rozwiązanie w 938 próbie (nr_pl) dla minimalnej ilości pojazdów równej 7
(i_poj). Sumaryczna długość minimalna (dlug_min) dla wszystkich tras jest podana w [m].
Poszczególne trasy mają długości podane w kolumnie 'dług' (również w [m]) i charakteryzują się
rożnymi ilościami lokalizacji (od 4 dla trasy nr 7 do 23 dla trasy nr 2). Istotna jest kolumna
oznaczona 'poj', w której znajdują się informacje na temat wykorzystania ładowności pojazdów.
Dla maksymalnej ładowności pojazdów wynoszącej 200, najmniej wykorzystany jest pojazd na
trasie 6 ale odchyłka od pełnej ładowności jest bardzo mała (dodatkowo mamy tutaj najmniejszą
ilość lokalizacji). Wniosek z tej krótkiej analizy jest taki, że program znalazł bardzo dobre
rozwiązanie.

Można również wyświetlić wyniki w postaci tabelarycznej korzystając z opcji 'Wyniki | Pokaż
wyniki'  lub ikonki  . Na ekranie są wyświetlane tabele z wynikami dla poszczególnych tras.
Poniżej pokazano tabelę dla trasy nr 1.
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Korzystając z przycisku Drukuj, w okienku 'Wyniki optymalizacji', możemy wysłać tabelkę na
drukarkę lub do pliku '*.pdf'.

Jeśli użyjemy w okienku 'Wyniki optymalizacji' przycisku Pokaż na mapie, to w przeglądarce
zostanie wyświetlona mapa z zestawem lokalizacji oraz trasą przejazdu nr 1, po optymalizacji.
Identyczny efekt można uzyskać korzystając z opcji menu 'Wyniki | Pokaż na mapie' lub ikonki ,
na pasku narzędziowym. W tym drugim przypadku generowane są kolejno, jedna po drugiej, mapy
z wszystkimi optymalnymi trasami. Poniżej, na mapie, przedstawiono wyznaczoną trasę nr 1.
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Na tle mapy, pojawia się również okienko systemowego Notatnika z informacją o dostępności
mapy na serwerze (po wygenerowaniu mapy program wysyła ją na serwer). Po uruchomieniu
mapy, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, telefon), można z
niej korzystać w tradycyjny sposób.

Po zamknięciu okienka 'Wyniki optymalizacji', dla pierwszej trasy, na ekranie pojawia się nowe
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okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 2. 

Użycie przycisku Pokaż na mapie generuje i uruchamia w przeglądarce kolejną mapę z optymalną
trasą nr 2.
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Lokalizacje na trasie są ponumerowane w kolejności w jakiej kierowca powinien optymalną trasę
przejechać - kolejność jest zgodna z zapisem w tabeli wyników optymalizacji. Po zamknięciu
kolejnego okienka 'Wyniki optymalizacji', dla trasy nr 2, na ekranie pojawia się nowe okienko
dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 3. 
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Trasę nr 3 przedstawiono na kolejnej mapie. 
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Poniżej przedstawiono okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' dla trasy nr 4
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a także odpowiadającą mu mapę z trasą nr 4.
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Kolejne zrzuty ekranów dla tras 5 i 6 zostały tutaj pominięte, natomiast pokazano okienko 'Wyniki
optymalizacji' dla ostatniej trasy nr 7, o najmniejszej liczbie lokalizacji.
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Mapa z trasą nr 7 została pokazana poniżej.
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Odległości i czasy przejazdów dla optymalnych tras można wyznaczyć korzystając z opcji 'Wyniki

| Odległości i czasy'  lub ikonki  na pasku narzędziowym. Jeżeli wybrana zostanie taka opcja,
to wówczas program uruchamia obliczenia (z wykorzystaniem Google API). Jako pierwsze
pojawia się okienko dialogowe, w którym należy podać datę i czas wyjazdu oraz średni czas
obsługi. Parametry te będą wykorzystane do właściwego oszacowania odległości i czasów
przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami na trasie. W każdej kolejnej lokalizacji
aktualizowany jest czas wyjazdu co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie czasu przejazdu tego
odcinka trasy (Google API uwzględnia natężenie ruchu w zależności od dnia i godziny).
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Początkowo, jak pokazano powyżej, w okienku zgłasza się aktualna data i czas. Jeśli mamy wyjazd
zaplanowany na inny dzień, możemy wpisać nową datę (format: rrrr.mm.dd) lub skorzystać z
przycisku Kalendarz. Pojawia się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wybrać inną
datę. Nie może to być data wcześniejsza niż aktualna, podobnie jak i czas wyjazdu, który musi być
późniejszy od aktualnego. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, nowa data zostaje wprowadzona do
kontrolki daty i uwzględniona w obliczeniach.
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Można również zmienić czas wyjazdu.

Po wybraniu przycisku Zatwierdź (w okienku 'Data i czas wyjazdu') uruchomione zostaną
obliczenia a wyniki wkrótce pojawią się na ekranie - należy poczekać. Poniżej przedstawiono
wyniki dla trasy nr 1. W tym przykładzie każda trasa rozpoczęła się od Poznania (punkt startowy,
magazyn centralny) i na tej lokalizacji się kończy.
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W górnej części tabeli wyników można modyfikować czas rozpoczęcia podróży oraz średni czas
obsługi, w punktach pośrednich. Zmiany dokonane tutaj mogą pogorszyć jakość wyników. W tej
chwili program nie przelicza ponownie trasy a jedynie modyfikuje czasy realizacji. Poniżej
załączono wyniki po zmianie średniego czasu obsługi z 10 na 5 min.

Środkowa część tabeli zawiera kolejny numer adresu (kolejność optymalna), adres, odległość w
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[km], czas przejazdu pomiędzy dwoma lokalizacjami w [min] oraz godzinę dotarcia od punktu
początkowego do danej lokalizacji, z uwzględnieniem średniego czasu obsługi - czas realizacji.

Wyliczoną trasę można wydrukować lub zapisać do pliku 'pdf'.

Na kolejnym rysunku pokazano stronę wydruku tabelki z adresami, odległościami i czasami
przejazdu na trasie nr 1 (dla założonego średniego czasu obsługi równego 5 min), zapisaną w pliku
'pdf'.
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Dla trasy nr 2, tabela odległości i czasów przejazdu została przedstawiona poniżej.

Tabela odległości i czasów przejazdu dla trasy nr 3 jest następująca:
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Dla trasy nr 4, mamy tabelę odległości i czasów przejazdu jak poniżej:

Na kolejnym zrzucie ekranu, zostały pokazane wyniki dla trasy nr 5.
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Tabela odległości i czasów przejazdu dla trasy nr 6 jest następująca:

Wyniki dla ostatniej trasy (nr 7) widoczne są poniżej.
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Dodatkowe informacje

Kontakt
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Kontakt
Marek Martyna

email:  mm@trasa.programy-mm.pl

mailto:mm@trasa.programy-mm.pl?subject=Trasa
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