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?מהי תחבורה חכמה

( י מחשב"החלטות ע)מחשוב ובקרה ,תקשורת: שימוש באמצעים טכנולוגים•

הדרך   ובתשתיותמשולבים בכלי הרכב•

ואת רמת הבטיחות בדרכיםבמטרה לשפר את כלל ביצועי מערכת התחבורה•

מחשוב לניתוח ובקרה  , תקשורת לאיסוף נתונים ושליחת הוראות



?איך מיישמים תחבורה חכמה בצורה יעילה וזולה

תקשורת ואיסוף מידע על בסיס טלפונים•

מחשוב ענן גמיש•

(לבן-אלגוריתמים כחול)בקרה באמצעות טכנולוגיות מקומיות •

וחיישנים נוספים, GPS, מצלמה

חברות ישראליות הן מובילות עולמיות  
ניתוח נתונים ובקרה, באיסוף



?הזהב החדש ... מידע 

לכל דבר" סחורה"מידע הוא כיום •

למידע יש רמת איכות וערך, (יחידת טוהר–קרט )כמו זהב •

קשיים בהערכת שווי של מידע תחבורתי יוצרים חסמים מלאכותיים •

ואין צורך ... הוא זול מאוד ( דגימות)מידע תחבורתי לא מעובד 
שיתופו מאוד מקובל בעולם... לשמור אותו לעצמכם 



שיתוף מידע תחבורתי בעולם  

יפן ומדינות נוספות מעודדות שיתוף דגימות , ב"ארה•

מידע תחבורה  

קיימות שיטות טכנולוגיות לשמירה על פרטיות והן זמינות•

דגימות מידע תחבורתי יוצרים תחרות ומוזילות עליות  •

(דגימות)ב "נתוני תחבורה מארה

(דגימות)נתוני תחבורה מיפן 

(מוגבל)נתוני תחבורה מישראל 

לדגימות מידע יש ערך פרופורציוני לשכיחות 
הנתונים והמאמץ הנדרש ליצורם   



עיבוד מידע תחבורתי ותיכנון מוקדם

שמירה על פרטיות•

המידע" ניקוי"•

יצירת מודלים סטטיסטים•

לתכנון  ( ריאליסטיים)מאפשרים לבנות כלי סימולציה מדויקים 
חכמהשירותי תחבורה 



כלי סימולציה חוסכים הרבה מאוד כסף וזמן

בחינת סוג השירות ויעילותו•

'בחינת עלות התפעול וכו•

בחינה וחיזוי תסריטים אפשריים•

מאפשרים שיפור חווית הניוד באופן מקסימלי



תיכנון תחבורתי המשלב בין אזורים מרוחקים ומרכזים עירוניים

(לדוגמא קורקינטים חשמליים)שילוב תחבורה ציבורית ושירותים חדשים •

שימוש בכלי סימולציה לסינון מהיר של תרחישים לא רצויים•

בשימוש כלי תיכנון ובקרה   "( תוך כדי תנועה)"ולימוד בשטח "( קטנים)"ניסיונות •

מאפשרים לשנות את חוויית הניוד גם בפרקי זמן קצרים על  
בסיס התשתית הקיימת בעליות נמוכות



לסיכום

גם על בסיס התשתיות הקיימות, ניידות ניתנת לשיפור ניהול ובקרה•

דגימות מידע תחבורתי וכלי תיכנון הנדסיים מאפשרים ליעל את תהליך השיפור•

מביאים לשיפור המיוחל   ( קבוצות מדגם)ניסיונות קטנים ומבוקרים בשטח •

והוא ניתן לביצוע מידי ... השיפור נמצא בידיים שלנו 



AiGENT-TECH

המשלבת בין תחבורה ציבורית  , חברת הזנק המתמחה בפתרונות תחבורה חכמה

: לאזורים גיאוגרפיים רחבים, ושירותי תחבורה חדשים

(  door-to-door)ניוד בתוך הערים ובניהם •

וסינון האחריםלמציאת התסריט האידאלי שימוש בבינה מלאכותית •

החברה מספקת פתרונות ושירותי יעוץ לתחבורה חכמה בארץ ובעולם•
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