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PTV VISSIM: інструкція зі встановлення  
студентської версії 

 

 
 

 
Послідовність дій при встановленні студентської версії Vissіm: 
1 Перейдіть за посиланням - 

https://your.visum.ptvgroup.com/vision-traffic-suite-students-en та 
оберіть опцію «DOWNLOAD PTV VISSIM & PTV VISWALK». 

2 Скачайте файл для інсталювання програмного 
забезпечення. 

3 Запустіть файл для інсталювання програмного 
забезпечення (ПЗ) Setup_VISSIM_x64_Uni_Full та оберіть мову 
інтерфейсу на час виконання процедури інсталювання та натисніть Ок 
.Рис. 1 

 
Рис. 1 - Вікно вибору мови програми з встановлення ПЗ 

4 Прочитайте і прийміть Ліцензійну угоду для кінцевого 
користувача та політику конфіденційності даних, щоб продовжити 
налаштування (Рис. 4). 
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Рис. 4 - Ліцензійна угода та політика конфіденційності даних 
5 Дотримуючись інструкцій, які запропонує Вам програма-

інсталювання, виберіть бажаний шлях, для інсталювання Vissim, Рис. 
2 

 
Рис. 2 - Вибір шляху для встановлення Vissim 
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6 Далі можна залишити стандартні налаштування для 
інсталювання або залишити тільки приклади і опис обраною мовою 
(англійська), якщо необхідна російська мова потрібно обрати Other, 
Рис. 3. 

 
Рис. 3 – Стандартні налаштування 

 
7 Оберіть шлях куди будуть збережені ярлики програмного 

забезпечення, або залиште шлях по замовчуванню, Рис. 4. 

 
Рис. 4 – Вибір шляху збереження ярликів ПЗ 

 
У наступному діалоговому вікні, оберіть додаткові пункти для 

програми інсталювання та оберіть “Install”, Рис. 5 
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Рис. 5 – Додаткові компоненти та процес встановлення ПЗ 
8 Після встановлення Vissim обираємо опцію 

перезавантаження комп’ютера (або відкладаємо на пізніше), 
натискаємо Finish і можемо працювати, Рис. 6. 

 
Рис. 6 – Завершення встановлення ПЗ 
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Запуск програми та налаштування мови інтерфейсу 
Найпростіший спосіб запуску Vissim - два рази натиснути лівою 

клавішою миші по ярлику  на робочому столі. Після запуску 
відкриється стартова сторінка, на якій можна ознайомитись з 
інформацією щодо нової версії, нових можливостей, прикладів, 
вебінарів (Рис. 7). 

 
Рис. 7 - Стартова сторінка Vissіm 

Після встановлення Vissim може бути необхідно змінити 
налаштування мови відображення інтерфейсу (за замовчуванням 
встановлено англійську мову - English). Щоб змінити мову інтерфейсу 
Vissim необхідно виконати наступну послідовність дій: 

1. Увійти в меню Edit - User Preferences  
2. У діалоговому вікні в розділі Language задайте бажану мову 

інтерфейсу, Рис. 8. 

 
Рис. 8 – Зміна мови інтерфейсу 

 
 


