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АНОТАЦІЯ
                Предмет дослідження:впровадження оптимального варіанту АСОП
вумовах міста Кременчука.
              Об'єкт дослідження:можливість застосування АСОП в громадському
транспорті міста.
          У першому розділі роботи розглянуто аналіз стану питання, цілі і методи
дослідження оптимальної структури автоматизованої системи оплати за проїзд.
Відповідні системи складають фундамент інформаційної діяльності в усіх
сферах. Кінцева мета їх впровадження – удосконалення організації виробництва
і управління, що дозволяє підприємству досягти високих результатів у
діяльності.
          У другому розділі роботи проведено аналіз діючих систем АСОП та
їх характеристики. Впровадженню АСОК повинна приділятись увага на самому
високому рівні управління міста, регіону, так як система оплати проїзду
відноситься до однієї із містоутворюючих систем.
          У третьому розділі«Синтез системи АСОП для міста Кременчук» прийнято
для розгляду автоматизований комплекс щодо обліку пасажиропотоків на
маршрутах транспорта загального користування, автоматизоване робоче місце
інженера-проектувальника МПП та автоматизована система управління
системами МПП, до складу яких входять елементи зовнішніх систем: бази даних
(БД), автоматизована система диспетчерського управління пасажирським
транспортом (АСДУПТ), автоматизована система управління процесами оплати
за проїзд та обліку пасажирів (АСУОПОП), автоматизована система управління
процессами паркування транспортних засобів (ТЗ) – АСУ ПТЗ, автоматизована
експертна система (АЕС), автоматизована система обробки даних (АСОД),
автоматизовані СУ виробництвом на рівні транспортних підприємств
(АСУВ).
  У розділі«Техніко-економічні порівняння систем телекомунікації»проаналізовано
економічну ефективність застосування запропонованої системи МАК. Програмна 
платформа МАК підтримує багато різних GPSпристроїв супутникового 
моніторингу різних виробників і все залежить від того які функції хоче замовник.
            Актуальність теми:Проблеми оновлення та збільшення обсягів
перевезень на громадському транспорті на сьогоднішній день є першочерговими
і актуальними. Тому удосконалення пасажирських перевезень потребує рішучих
дій. Одним із методів підвищення ефективності – є впровадження
автоматизованої системи оплати проїзду на транспорті.
          Зменшення часу на процес здійснення оплати проїзду та зручність, дасть
змогу більшій кількості користувачів скористатися надаваною послугою
транспортування, що в свою чергу дасть основу для розвитку більш якісних
послуг транспортування, за рахунок підвищення прибутковості транспортних
підприємств (автоматизація оплати дасть достовірну інформацію про дійсні
пасажиропотоки і відповідно про фінансові та транспортні).
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