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З  огляду  на  загальний  стан  проблематики,  для  побудови  ефективної
системи  доставки  товарів  народного  споживання  необхідно,  в  першу  чергу,
звернути увагу на створення віртуальних перевезень, робота яких заснована на
зборі  інформації  про  параметри  вантажопотоку  в  БД,  моделі  прогнозування,
моделі розробки альтернативних віртуальних маршрутів. Модель прогнозування
пропонується  розробляти  з  використанням  сучасного  математичного  апарату
«нейронні  мережі».  Даний  апарат  дозволяє  розробляти  самоосвітні моделі  з
мінімальною помилкою прогнозу,  які  відрізняються від існуючих наочністю і
простотою  використання,  а  також  можливістю  враховувати  різні  імовірнісні
фактори і невизначеність надходження інформації про параметри системи.

Отримані  чисельні  характеристики  по  тижнях  розглянутого  періоду
несуттєво відхиляються від середніх значень. Найбільші відхилення характерні
для параметра масштабу випадкової величини обсягу партії вантажу від -13%
до  +  13%  відносно  середнього  значення  за  досліджений  період.  Параметр
форми для випадкової величини обсягу партії вантажу при цьому відхиляється
від  -5%  до  +  4%  відносно  середнього,  а  параметр  масштабу випадкової
величини  інтервалу  надходження  замовлення  відхиляється від -1% до  +  2%
відносно  середнього  значення  за  весь  період  обстеження.  Таким  чином,
наведені  чисельні  характеристики,  статистично коректно дозволяють описати
попит на доставку продукції ПП «Віктор і К» в центральному регіоні та можуть
бути  використані  для  генерації  попиту  в  імітаційних  моделях  процесу
транспортного обслуговування.

Оскільки RP> RM> RD, тo можна стверджувати, що найбільш ефективним
варіантом обслуговування потоку заявок на доставку продукції ПП «Віктор і К»
в  центральному  регіоні  є  використання  розробленої  технології  кільцювання
заявок.
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