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Аналіз  сучасного  стану  об’єкта  дослідження,  вибір  і  обґрунтування

основного  напряму  дослідження»  розглядаються  питання  ролі  АСУ  в

управлінні , технічні рішення з реалізації автоматизованого процесу управління

АТП, проаналізовано літературу та сформульовані мета і задачі роботи.

     Розробка  нових  технічних  рішень  об’єкта  досліджень»  розглядаються

питання пошуку нових рішень з реалізації впровадження АСУ на АТП, аналіз

інформаційних потоків між підрозділами АТП, а також проведене порівняння

фірмових програмних продуктів з автоматизації управління АТП.

   Програма  та  методика  експериментальних  досліджень»  розглядається

порядок  створення  алгоритму  впровадження  АСУ  на  АТП,  створення  бази

даних програних продуктів для їх оптимального вибору.

Даний  аналіз  ефективності  використання  алгоритму  і  методики

впровадження АСУ на прикладі АТП-15307.  

     Зменшення витрат на придбання раціонального  програмного забезпечення

при застосуванні алгоритму, порівняно з придбанням будь-якого програмного

продукту АСУ АТП.

       КЛЮЧОВІ  СЛОВА: ПРОГРАМНИЙ  ПРОДУКТ,  АЛГОРИТМ,  АСУ,

ФУНКЦІЯ,  УПРАВЛІННЯ,  РАЦІОНАЛЬНИЙ,  ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ПОТІК,

ОПТИМАЛЬНИЙ.


