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Дисертацію виконано на 97 аркушах, вона містить 2 додатки та 

перелік посилань на використані джерела з 47  найменувань. У роботі 

наведено 39 рисунків та 1 таблицю. 

Актуальність теми. Затори на дорогах викликані автомобілем є 

глобальною проблемою у світі та росте експонційно. Проблема з паркінгом 

є основним факторі досі залишається серйозною проблеом при збільшенні 

кількості автомобілів та обмежених місць паркування на містах. Пошук 

місця для паркування – звичайна діяльність для багатьох людей, що 

призводить до спалювання мільйонів барелів світовлї нафти кожного дня.  

Інтелектуальні системи паркування зазвичай отримують інформації про 

доступні місця в певні географічній області, а обробка в режимі реального 

часу дозволяє розміщувати транспортні засоби в доступних місцях. Така 

система включає в себе датчики, збір даних в режимі реального часу, 

автоматичну оплату та резервування місця паркування за допомогою 

мобільного додатку. Імплементація інтелектуальної системи паркування 

дозволяє зменшити забруднення навколишнього середовище в міських 

центрах за рахунок зменшення часу пошуку пошуку паркінга в міських 

кварталах, дозволяє контролювати незаконні  та порожні паркінги. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних 

робіт кафедри прикладної математики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

зменшення  часу пошуку місця паркування та вибір найбільш зручної 

автостоянки за допомогою мобільного додатку. 



Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 

− проведений аналіз ситуації в містах, що пов’язані із знаходженням 

місця для паркування; 

− аналіз підходів, алгоритмів і наявного програмного забезпечення 

для знаходження місця паркування; 

− вдосконалення алгоритму сегментації зображення; 

− розробка архітектури інтелектуальної системи паркування; 

− розробка рекомендацій  до парковок для створення групи 

парковок з усіма запропонованими послугами. 

Об’єктом дослідження є методології, методи та алгоритми 

розпізнавання графічних образів, класифікації образів на основі знімків 

веб-камер. 

Предметом дослідження є моделі розпізнавання вільних місць 

паркування на основі методів оптимізації, нейронних мереж, теорії 

розпізнавання образів, та оптимізація пошуку вільних місць паркування за 

критеріями водія. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі 

використовувалися такі методи:  методи сегментацій зображення та 

нейронних мереж (для розроблення фільтрації зображення з веб-камери); 

теорії розпізнавання образів (для розроблення алгоритму розпізнавання 

зображення); методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної 

реалізації розроблених алгоритмів). 

Наукова новизна одержаних результатів складається з таких 

положень: 

– удосконалено методи сегментації зображення за рахунок 

завдяки комбінації методу Оцу та регіональної сегментації; 

– удосконалено структуру інтелектуальної  системи. 

Практичне зуначення одержаних результатів.  Запропонований 

метод, що може бути використаний під час сегментації зображення. 



Розроблені методи, математичне та програмне забезпечення зменшують час  

пошуку та резервування місць паркування на паркінгах в мегаполісі. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

роботи представлено на 10-ій конференції  молодих вчених «Прикладна 

математика та комп’ютинг» 2018 та міжнародній науково-технійчній 

конференції «System Analysis and Information Technoligies» 

 Публікації. Результати дисертації викладено в 2 наукових працях, у 

тому числі: 

− у 2 публікаціях у працях і тезах доповідей міжнародних наукових 

конференцій. 
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