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Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.

В роботі проаналізовано функціонування систем управління дорожнім
рухом різних поколінь, існуючих систем підтримки прийняття рішень та
критеріїв оцінки ефективності дорожнього руху. Виявлено, що в
автоматизованих системах управління дорожнім рухом до процесу управління
долучається колектив фахівців або диспетчер-оператор центру управління. Цей
факт не виключає прийняття нераціональних або помилкових рішень, що може
посилювати транспортну проблему міста. Результати аналізу класифікації та
структур систем підтримки прийняття рішень свідчать, що вона існує як
функціонально-інтерактивний комплекс заходів автоматизації, призначений для
вибору і обґрунтування керуючих впливів на дорожній рух, для якого необхідно
розробити математичне, програмне та інформаційне забезпечення.

Важливим етапом рівня прийняття рішень є визначення оцінки
ефективності, де і постає питання вибору оціночного критерію. Транспортні
мережі призначені вирішувати проблеми як народного господарства, так і
соціального значення.
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