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æºº½ �¡Ë á ·Õè 2 Find the best route ¡Ã³ÕÈ¡ึÉÒËÒ· iÈ·Ò§ã¹¡ÒÃe´ i¹·Ò§¢o§Ã¶¢¹Ê �§ä»Â a§
ËÅÒÂ¨ ú Ê �§Ê i¹¤ �Ò  
 
ÊÁÁµiãË �eÃÒe»�¹e¨ �Ò¢o§ºÃ iÉa·Ã aºÊ�§Êi¹¤ �Òä»Â a§ÅÙ¡¤ �ÒËÅÒÂæË �§ ã¹ª �Ç§eª�Ò¢o§·u¡Ç a¹eÃÒ¨aµ�o§·íÒ¡ÒÃ
Ê�§ä»Â a§¨ u´Ã aºÊi¹¤ �Òã¹æµ �ÅaÇa¹ « ึè§¨ u´Ê�§Êi¹¤ �Ò¹ aé¹¨aoÂÙ�¡Ãa¨ a´¡Ãa¨ÒÂ·aèÇä»ã¹¾ืé¹·Õè·íÒãË�¨ u´Ã aºÊ�§
ËÃ ืoeÊ�¹·Ò§ã¹¡ÒÃ¢¹Ê�§äÁ�oÒ¨¤Ò´¡ÒÃä´ �æ¹ �¹o¹ä �́ Ç �Ò¤ÇÃä»Ê �§·Ò§äË¹¡ �o¹ËÃoืËÅa§ Ṍ á§¹ aé¹eÃÒ
µ�o§ª�ÇÂµ a´Êi¹ã¨ãË �¾¹ a¡§Ò¹¢ aºÃ¶Ê�§¢o§ o´ÂÁÕ¢ aé¹µo¹ á§µ�oä»¹Õéã¹¡ÒÃÊÃ �Ò§æ¼¹eÊ�¹·Ò§¡ÒÃ¢¹Ê�§
¹aé¹eÃÒÊÒÁÒÃ¶ í́Òe¹i¹¡ÒÃä �́ á§¹Õé 

• ¡íÒË¹´Ç�Ò¤Åa§Ê i¹¤ �Ò·Õè¨a¡Ãa¨ÒÂÊi¹¤ �Ò¢o§eÃÒµaé§oÂÙ�·Õèã´ 
• µ�o§ÁÕ Theme ·Õèe»�¹¨ u´·Õèµ aé§¢o§Ã �Ò¹¤ �ÒËÃ ืo¨ u´Ã aºÊi¹¤ �Ò 
• ËÒeÊ�¹·Ò§·Õè Ṍ·ÕèÊu´ã¹¡ÒÃe í¹·Ò§ä»Ê�§Êi¹¤ �Òä �́oÂ �Ò§ÁÕ»ÃaÊi·¸ iÀÒ¾o´ÂãË�o»Ãæ¡ÃÁª�ÇÂ

¨ a´ÅíÒ áº¤ÇÒÁÊíÒ¤ a¡ �o¹ËÅa§¢o§æµ�Åa¨ u´Ã aºÊi¹¤ �ÒãË� �́ÇÂ 
• ËÒeÊ�¹·Ò§·ÕèÊaé¹·ÕèÊu´¢o§¡ÒÃÊ�§Êi¹¤ �Ò 

Ç i̧ Õ¡ÒÃ·´Åo§ 
 
1. e»�´o»Ãæ¡ÃÁ PC ArcView ¢ ึé¹ÁÒ æÅaµÃÇ¨ÊoºÇ �ÒÁÕo»Ãæ¡ÃÁÂ �oÂ Network Analyst 
ËÃ ืoäÁ� ¨Ò¡eÁ¹Ù File -> Extension æÅ�ÇµÃÇ¨ËÒ´Ùã¹ List ¶ �ÒäÁ�ÁÕäÁ�ÊÒÁÒÃ¶·íÒ§Ò¹ä �́ µ�o§ÁÕ
o»Ãæ¡ÃÁÂ �oÂ¹Õée¾ièÁeµiÁËÒÁÒÅ§ã¹e¤Ã ืèo§¤oÁ¾iÇeµoÃ � ¶ �ÒÁÕeÃ ièÁ¢ aé¹µ�oä»ãË � Cancel oo¡ÁÒ¡ �o¹ 
 
2. ã¹µo¹¹ÕéeÃÒ¨a·´Åo§¨Ò¡µaÇoÂ �Ò§·Õèe¢ÒÁÕãË �ã¹e¤Ã ืèo§¤oÁ¾iÇeµoÃ �ËÅa§¨Ò¡Å§ Network 
Analyst æÅ�Ç ãË �e»�´ Project ·Õèªืèo qstart.apr « ึè§oÂÙ�ã¹ directory ·Õèªืèo 
C:\ESRI\AV_GIS30\AVTUTOR\NETWORK  
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3. eÁืèoe¢ �ÒÁÒ·Õè Project æÅ�Ç¨a»ÃÒ¡® Dialog ãË �µoºµ¡Å§ OK · aé§ËÁ´ 
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4. eÅืo¡·Õè Project Window æÅ �ÇãË �eÅืo¡ View ·ÕèÁÕªืèo �Delivery Route� 

 
 
 
Ç i̧ Õ¡ÒÃ¤ �¹ËÒeÊ �¹·Ò§·ÕèÊ aé¹·ÕèÊ u´ 
 
¨Ò¡µaÇoÂ �Ò§¢ �Ò§µ�¹ãË�ËÒeÊ�¹·Ò§·ÕèÊaé¹·ÕèÊu´¢o§¨ u´·ÕèÃ¶¢¹Ê�§oÂÙ� ä»Âa§¨ u´·ÕèÅÙ¡¤ �ÒoÂÙ� 
 
1. ¨Ò¡ View windows ãË �eÅืo¡ Theme ªืèo Streets « ึè§oÂÙ�ã¹ TOC ãË � Active 
 
2.eÅืo¡eÁ¹Ù Network æÅ�ÇeÅืo¡·Õè¤íÒÊ aè§ Find Best Route ¨a»ÃÒ¡® problem definition 
dialog e¾ืèoãË �eÃÒe¾ièÁÃÒÂÅaeo ÕÂ´¢o§e§ืèo¹ä¢ã¹¡ÒÃ¤ �¹ËÒ ¹o¡¨Ò¡¹Õé¨a¾ºÇ �Òã¹ View window 
¨a»ÃÒ¡¯ Theme ãËÁ �·Õèªืèo Route1 ¢ ึé¹ÁÒ¨ae¡çº¢ �oÁÙÅeÊ�¹·Ò§¡ÒÃe í¹·Ò§·ÕèÊaé¹·ÕèÊu´ ËÃ ืo
eÊ�¹·Ò§ÊíÒËÃ aº¤íÒµoº¹Õé 
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¤¹¢ aºÃ¶¢¹Ê�§¨aµ�o§oo¡¨Ò¡¤Åa§Êi¹¤ �Òä»Â a§¨ u´µ�Ò§æ á§¹ aé¹ãË�eÃÒ·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´µíÒæË¹ �§·Õè»ÃaÁÒ³ 
o´ÂeÅืo¡»u�Á Add Location by Address button e¾ืèoãÊ�µíÒæË¹ �§ Address o´Â¾ iÁ¾�Ç�Ò 
�60 Spear St� æÅ�Ç¡´»u�Á OK æÅ�ÇãË�ãÊ�¤�Ò Address ·Õè·ÃÒºÅ§ä» æÅ�Ç¡´»u�Á OK ´a§
ÃÙ» 
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¨aä �́µíÒæË¹ �§·Õèµaé§¢o§¤Åa§Êi¹¤ �Ò á§ÃÙ»¢ �Ò§Å�Ò§ 
 

 
 
5.¨Ò¡¹aé¹ãË� Load ü´·ÕèÃ aºÊi¹¤ �Òo´Â¡´»u�Á Load Stops ã¹ Dialog box ¹ aé¹ æÅ�ÇeÅืo¡ 
Theme ·Õèªืèo Deliveries ¡ç¨a·íÒ¡ÒÃe¾ièÁ¨ u´Ã aºÊi¹¤ �Ò¢ ึé¹ÁÒã¹ List æÅaã¹ View window 
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6. ¾¹ a¡§Ò¹¢¹Ê�§¨aµ�o§¡ÅaºÁÒÂ a§¨ u´eÃ ièÁµ�¹ËÃ ืo·Õè¤Åa§Êi¹¤ �Òo Õ¡¤Ã aé§e¾ืèo¹íÒÃ¶ÁÒ¨o´e¡çº·Õè
¤Åa§Êi¹¤ �Òã¹Ç a¹¹ aé¹ á§¹ aé¹ãË�¤Åi¡eÅืo¡·Õè¤íÒÊaè§ Return to origin ã¹ dialog box �́ÇÂ 
7.eÁืèoµ�o§¡ÒÃãË�o»Ãæ¡ÃÁËÒeÊ�¹·Ò§o´ÂäÁ�ä �́eÃÕÂ§ÅíÒ áºã¹ List µÒÁ dialog box ¹ aé¹ 
¹aè¹¤ ืoeÃÒµ�o§¡ÒÃËÒeÊ�¹·Ò§·ÕèeËÁÒaÊÁãË �o´Âãª�ÃaÂa·Ò§·Õè¹�oÂ·ÕèÊu´ eÃÒ¨aµ�o§eÅืo¡ 
check box ·Õè¤íÒÊaè§ Find best order  

 
 

8. ¨Ò¡¹aé¹ãË�¡´»u�Á Solve Button o»Ãæ¡ÃÁ¤íÒ¹Ç³ËÒeÊ�¹·Ò§·ÕèÊaé¹·ÕèÊu´¨Ò¡
¨ u´eÃ ièÁµ�¹ä»Â a§¨ u´Êié¹Êu´ã¹ View  
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¹aè¹¤ ืo¨ u´·Õèµ aé§¤Åa§Êi¹¤ �Òä»Â a§ÅÙ¡¤ �Ò ÃaÂa·Ò§ã¹¡ÒÃe í¹·Ò§ 16.604 ¡ ioÅeÁµÃ ¡ç¨a
ÃÒÂ§Ò¹¼ÅÁÒã¹ dialog ¹ aè¹eo§ á§ÃÙ» 

 
 
 

 
 
9. ãË �¤Åi¡eÅืo¡·Õè¤íÒÊ aè§ Direction ¶ �ÒeÃÒµ �o§¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼ÅÅ a¾¸ �·iÈ·Ò§¡ÒÃe í¹·Ò§ã¹
ÃÙ»æºº Text ä¿Å� e¾ืèoeÃÒÊÒÁÒÃ¶Ç i·Â uºo¡ãË �¡ aº¤¹¢ aºÃ¶¢¹Ê�§·ÃÒºe¾ืèoe í¹·Ò§ä»Âa§
e»�ÒËÁÒÂä �́oÂ �Ò§¶Ù¡µ�o§ ¡´»u�Á Done eÁืèoeÅi¡ãª�§Ò¹   

 


