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Текст лекції
Розглядаються різні способи введення міри вимірювання кількості
інформації, їх позитивні і негативні сторони, зв'язок із зміною інформації в
системі, приклади.
Мета лекції: введення в різні способи завдання мір для вимірювання
кількості інформації, їх критичний порівняльний аналіз, основні зв'язки
інформації і ентропії системи.
Вище було відмічено, що інформація може розумітися і
інтерпретуватися в різних проблемах, предметних областях по-різному.
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Внаслідок цього, є різні підходи до визначення вимірювання інформації і
різні способи введення міри кількості інформації.
Кількість інформації - числова величина, яка адекватно характеризує
інформацію, що актуалізується, за різноманітністю, складністю,
структурованістю (впорядкованостю), визначеністю, вибором станів системи,
що відображається.
Якщо розглядається деяка система, яка може приймати одне з n
можливих станів, то актуальним завданням є завдання оцінки цього вибору,
результату. Такою оцінкою може стати міра інформації (події).
Міра, як було сказано вище, - безперервна дійсна ненегативна функція,
що визначена на множині подій і є адитивною (міра суми дорівнює сумі мір).
Міри можуть бути статичні і динамічні, залежно від того, яку
інформацію вони дозволяють оцінювати: статичну (не актуалізовану;
насправді оцінюються повідомлення без урахування ресурсів і форми
актуалізації) або динамічну (актуалізовану тобто оцінюються також і витрати
ресурсів для актуалізації інформації).
Нижче ми не завжди будемо проводити чіткі математичні межі між
поняттями "кількість інформації" і "міра кількості інформації", але строгому
читачеві необхідно весь час ставити достатньо важливі питання: про
кількість інформації або про міру інформації в конкретній послідовності
подій йде мова? про детерміновану або стохастичну інформацію йде мова?
яка міра вимірювання кількості інформації і наскільки вона адекватна?
1. Міра Р. Хартлі. Нехай є N станів системи S або N дослідів з різними,
рівноможливими, послідовними станами системи. Якщо кожен стан системи
закодувати, наприклад, двійковими кодами певної довжини d, то цю довжину
необхідно вибрати так, щоб число всіх різних комбінацій було б не менше,
ніж N. Найменше число, при якому це можливо, називається мірою
різноманітності множини станів системи і задається формулою Р. Хартлі:
H=k logаN, де k - коефіцієнт пропорційності (масштабування, залежно від
вибраної одиниці вимірювання міри), а - основа системи міри.
Якщо вимірювання ведеться в експоненціальній системі, то k=1,
H=lnN; якщо вимірювання було зроблене в двійковій системі, то k=1/ln2,
H=log2N; якщо вимірювання було зроблене в десятковій системі, то k=1/ln10,
H=lgN.
Приклад. Щоб дізнатися положення точки в системі з двох кліток тобто
отримати деяку інформацію, необхідно поставити 1 питання ("Ліва або права
клітка?"). Дізнавшись положення крапки, ми збільшуємо сумарну
інформацію про систему на 1 біт (I=log22). Для системи з чотирьох кліток
необхідно задати 2 аналогічних питання, а інформація дорівнює 2 бітам
(I=log24). Якщо ж система має n різних станів, то максимальна кількість
інформації визначатиметься по формулі: I=log2n.
Справедливе твердження Хартлі: якщо в деякій множині X={x1, x2 ...,
xn} необхідно виділити довільний елемент xi∊ X, то для того, щоб виділити
(знайти) його, необхідно отримати не менше logan (одиниць) інформації.
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Якщо N - число можливих рівноімовірних результатів, то величина
klnN є мірою нашого незнання про систему.
По Хартлі, для того, щоб міра інформації мала практичну цінність, вона
повинна бути такою, щоб відображати кількість інформації пропорційно
числу виборів.
Приклад. Є 192 монети. Відомо, що одна з них - фальшива, наприклад,
легша по вазі. Визначимо, скільки зважувань потрібно провести, щоб
виявити її. Якщо покласти на ваги рівну кількість монет, то дістанемо 3
незалежних можливості: а) ліва чашка нижча; б) права чашка нижча; в)
чашки урівноважені. Таким чином, кожне зважування дає кількість
інформації I=log23, отже, для визначення фальшивої монети потрібно
зробити не менше k зважувань, де найменше k задовольняє умові
log23k≥log2192. Звідси, k≥5 (або k=5 - якщо вважати за одне зважування і
останнє, очевидне для визначення монети). Отже, необхідно зробити не
менше 5 зважувань (достатньо 5).
Приклад. ДНК людини можна уявити собі як деяке слово в
чотирьохбуквеному алфавіті, де кожною буквою позначається ланка ланцюга
ДНК або нуклеотид. Визначимо, скільки інформації (у бітах) містить ДНК,
якщо в нім міститься приблизно 1,5×1023 нуклеотидов (є і інші оцінки цього
об'єму, але ми розглянемо даний варіант). На один нуклеотид доводиться
log2(4)=2 (біти) інформації. Отже, структура ДНК в організмі людини
дозволяє зберігати 3×1023 біт інформації. Це вся інформація, сюди входить і
надмірна. Реально використовуваній - структурованій в пам'яті людини
інформації, - значно менше. У зв'язку з цим, відмітимо, що людина за
середню тривалість життя використовує близько 5-6% нейронів (нервових
клітин мозку - "осередків ОЗУ людини"). Генетичний код - надзвичайно
складна і впорядкована система запису інформації. Інформація, закладена в
генетичному коді (за Дарвіним), накопичувалася багато тисячоліть.
Хромосомні структури - своєрідний шифрувальний код, при клітинному
діленні створюються копії шифру, кожна хромосома - подвоюється, в кожній
клітці є шифрувальний код, при цьому кожна людина отримує, як правило,
свій набір хромосом (код) від матери і від отця. Шифрувальний код розгортає
процес еволюції людини. Все життя, як відзначав Э. Шредінгер,
"впорядкована і закономірна поведінка матерії, заснована ... на існуванні
впорядкованості, яка підтримується весь час".
Формула Хартлі не залежить від семантичних і якісних, індивідуальних
властивостей даної системи (якості інформації в проявах системи за
допомогою даних N станів системи). Це основна і позитивна сторона
формули. Але є основна і негативна її сторона: формула не враховує
розрізнюваність і різність даних N станів системи.
Зменшення (збільшення) Н може свідчити про зменшення (збільшення)
різноманітності станів N системи. Зворотне, як це витікає з формули Хартлі
(оскільки основа логарифму більше 1!), - також вірно.
2. Міра К. Шенона. Формула Шенона дає оцінку інформації незалежно
від її сенсу:
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де n - число станів системи; рi - вірогідність (або відносна частота) переходу
системи в i-ий стан, причому сума всіх рi дорівнює 1.
Якщо всі стани рівноімовірні (тобто рi=1/n), то I=log2n.
К. Шенноном доведена теорема про єдиність міри кількості інформації.
Для випадку рівномірного закону розподілу щільності ймовірності міра
Шенона співпадає з мірою Хартлі. Справедливість і достатня універсальність
формул Хартлі і Шенона підтверджується і даними нейропсихології.
Приклад. Час t реакції людини на вибір предмету з наявних предметів
N лінійно залежить від log2N: t=200+180log2N (мс). За аналогічним законом
змінюється і час передачі інформації в живому організмі. Один з дослідів за
визначенням психофізіологічних реакцій людини полягав в тому, що перед
випробовуваним велика кількість разів запалювалася одна з n лампочок, на
яку він повинен був вказати в ході експерименту. Виявилось, що середній
час, необхідний для правильної відповіді, пропорційний не числу n
лампочок, а саме величині I, визначуваною за формулою Шенона, де pi вірогідність запалити лампочку номер i.
Легко бачити, що в загальному випадку

Якщо вибір i-го варіанту зумовлений заздалегідь (вибору, власне
кажучи, немає, pi=1), то I=0.
Повідомлення про настання події з меншою вірогідністю несе в собі
більше інформації, чим повідомлення про настання події з більшою
вірогідністю. Повідомлення про настання достовірної події несе в собі
нульову інформацію (і це цілком ясно: подія все одно відбудеться колинебудь).
Приклад. Якщо положення точки в системі відоме, зокрема, вона - в kій клітці, тобто всі рi=0, окрім рk=1, то тоді I=log21=0 і ми тут нової
інформації не отримуємо (як і слід було чекати).
Приклад. З'ясуємо, скільки біт інформації несе довільне двозначне
число зі всіма значущими цифрами (відволікаючись при цьому від його
конкретного числового значення, тобто кожна з можливих цифр може
з'явитися на даному місці, в даному розряді з однаковою вірогідністю).
Оскільки таких чисел може бути всього 90 (10-99), то інформації буде
I=log290 або приблизно I=6,5. Оскільки в таких числах значуща перша цифра
має 9 значень (1-9), а друга - 10 значень (0-9), то I=log290=log29+log210.
Приблизне значення log210 дорівнює 3,32. Отже, повідомлення в одну
десяткову одиницю несе в собі в 3,32 більше інформації, чим в одну двійкову
одиницю (чим log22=1), а друга цифра, наприклад, в числі аа, несе в собі
більше інформації, чим перша (якщо цифри а обох розрядів невідомі; якщо ж
ці цифри а відомі, то вибору немає і інформація дорівнює нулю).
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Якщо у формулі Шенона позначити fi=-nlog2pi, то отримаємо, що I
можна розуміти як середньоарифметичне величин fi.
Звідси, fi можна інтерпретувати як інформаційний зміст символу
алфавіту з індексом i і величиною pi вірогідності появи цього символу в
повідомленні, передавальному інформацію.
Приклад. Нехай розглядається алфавіт з двох символів української
мови - "к" і "а". Відносні частоти зустрічаємості цих букв в частотному
словнику української мови дорівнюють відповідно p1=0.028, p2=0.062.
Візьмемо довільне слово p довжини N з k букв "к" і m (k+m=N) букв "а" над
цим алфавітом. Число всіх таких можливих слів, як це витікає з
комбінаторики, дорівнює n=N!/(k!m!). Оцінимо кількість інформації в такому
слові:
I=log2n=lnn/ln2=log2e[lnN!-lnk!-lnm!].
Використовуючи
відому
формулу Стірлінга (ця формула, як відомо з математичного аналізу,
достатньо точна при великих N, наприклад, при N>100) - N!≈(N/e)N), а
точніше, її важливе слідство, - lnN!≈N(lnN-1), отримуємо оцінку кількості
інформації (у бітах) на 1 символ будь-якого слова:
I1=I/N (log2e/N)[(k+m)(lnN -1) - k(lnk-1) - m(lnm-1)]=
=(log2e/N)[k ln(N/k) - m ln(N/m)]= - log2e[(k/N) ln(k/N)+ (m/N) ln(m/N)]
-log2e [p1 ln p1+p2 ln p2]= -log2e[0,028 ln0,028+0,062 ln0,062] ≈ 0,235.
Якщо k - коефіцієнт Больцмана, відомий у фізиці як k=1.38 10-16
ерг/град, то вираз

у термодинаміці відомий як ентропія, або міра хаосу, безладу в системі.
Порівнюючи вирази I і S, бачимо, що I можна розуміти як інформаційну
ентропію (ентропію із-за браку інформації о/в системі).
Л. Больцман дав статистичне визначення ентропії в 1877 р. і відмітив,
що ентропія характеризує інформацію, якої бракує. Через 70 років, К.
Шеннон сформулював постулати теорії інформації, а потім було відмічено,
що формула Больцмана інваріантна інформаційній ентропії, і був виявлений
їх системний зв'язок, системність цих фундаментальних понять.
Важливо відзначити наступне.
Нульовій ентропії відповідає максимальна інформація. Основне
співвідношення між ентропією і інформацією:
I+S(log2e) /k=const
або в диференціальній формі
dI/dt= -((log2e)/k) dS/dt.
При переході від стану S1 з інформацією I1 до стану S2 з інформацією I2
можливі випадки:
1.
S1 < S2 (I1 >I2) - знищення (зменшення) старої інформації в
системі;
2.
S1 = S2 (I1 = I2) - збереження інформації в системі;
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3.
S1 > S2 (I1 < I2) - народження нової (збільшення) інформації в
системі.
Головною позитивною стороною формули Шенона є її абстрагованість
від семантичних і якісних, індивідуальних властивостей системи. На відміну
від формули Хартлі, вона враховує різність, різноймовірність станів формула має статистичний характер (враховує структуру повідомлень), що
робить цю формулу зручною для практичних обчислень. Основною
негативною стороною формули Шенона є те, що вона не розрізняє стану з
однаковою вірогідністю досягнення, наприклад, не може оцінювати стану
складних і відкритих систем і може бути застосовна лише для замкнутих
систем, відволікаючись від сенсу інформації. Теорія Шенона розроблена як
теорія передачі даних по каналах зв'язку, а міра Шенона - міра кількості
даних і не відображає семантичного сенсу.
Збільшення (зменшення) міри Шенона свідчить про зменшення
(збільшенні) ентропії (організованості) системи. При цьому ентропія може
бути мірою дезорганізації систем від повного хаосу (S=Smax) і повної
інформаційної невизначеності (I=Imin) до повного порядку (S=Smin) і повної
інформаційної визначеності (I=Imax) в системі.
3. Термодинамічна міра. Інформаційно-термодинамічний підхід
пов'язує величину ентропії системи з недостатністю інформації про
внутрішню структуру системи. При цьому число станів визначає, по суті,
ступінь неповноти наших відомостей про систему.
Нехай дана термодинамічна система (процес) S, а Н0, Н1 термодинамічні ентропії системи S в початковому (рівноважному) і
кінцевому
станах
термодинамічного
процесу,
відповідно.
Тоді
термодинамічна міра інформації (негентропія) визначається формулою:
Н(Н0,Н1)=Н0 - Н1.
Ця формула універсальна для будь-яких термодинамічних систем.
Зменшення Н(Н0,Н1) свідчить про наближення термодинамічної системи S
до стану статичної рівноваги (при даних доступних нею ресурсах), а
збільшення - про видалення.
Поставимо деяке питання про стан термодинамічної системи. Хай до
початку процесу можна дати p1 рівноімовірних відповідей на це питання
(жодне з яких не має переваги над іншим), а після закінчення процесу - p2
відповідей. Зміна інформації при цьому: ΔI=k ln(p1 / p2)=k (ln p1 - ln p2 ).
Якщо p1>p2 (ΔI>0) - йде приріст інформації, тобто відомості про
систему стали визначенішими, а при p1<p2 (ΔI<0) - менш визначеними.
Універсальне те, що ми не використали явно структуру системи (механізм
протікання процесу).
Приклад. Припустимо, що є соціально-економічна система, що
розвивається, з числом станів 10, яка в результаті еволюції розвинулася до
системи з числом станів 20. Нас цікавить питання про стан деякого
складового елементу системи (наприклад, підприємства). На початку ми
знали відповідь на питання і тому p1=1 (lnp1=0). Число відповідей було
пропорційне величині [ln10]. Після розвитку ми знаємо вже
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мікроекономічний стан, тобто зміна інформації про стан системи дорівнює ΔI
= -kln(20/10)= -kln2.
Термодинамічна міра (ентропія) може бути застосовна до систем, що
знаходяться в тепловій рівновазі. Для систем, далеких від теплової рівноваги,
наприклад, живих біологічних систем, міра-ентропія - менш підходить.
4. Енергоінформаційна (квантово-механічна) міра. Енергія (ресурс) і
інформація (структура) - дві фундаментальні характеристики систем
реального миру, що зв'язують їх речові, просторові, часові характеристики.
Якщо А - іменована множина з носієм так званого "енергетичного
походження", а В - іменована множина з носієм "інформаційного
походження", то можна визначити енергоінформаційну міру f: A→B,
наприклад, можна прийняти відношення іменування для іменованої множини
з носієм (множиною імен) А або В. Відношення іменування повинно
відображати механізм взаємозв'язків физико-інформаційних і речовоенергетичних структур і процесів в системі.
Відзначимо, що зараз актуальніше говорити про біо-енергоінформаційні заходи, що відображають механізм взаємозв'язків біо-фізикоінформаційних і речово-енергетичних структур і процесів в системі.
Приклад. Процес ділення клітин супроводжується випромінюванням
квантів енергії з частотами приблизно до N=1.5×1015 гц. Цей спектр можна
сприймати як спектр функціонування словарного запасу клітки як
біоінформаційної системи. За допомогою цього спектру можна закодувати до
1015 різних біохімічних реакцій, що приблизно в 107 разів більше кількості
реакцій, що реально протікають в клітці (їх кількість - приблизно 108), тобто
словарний запас клітки надмірний для ефективного розпізнавання,
класифікації, регулювання цих реакцій в клітці. Кількість інформації на 1
квант енергії: I=log21015 ≈50 біт. При діленні клітин кількість енергії, що
витрачається на передачу 50 біт інформації дорівнює енергії кванта (h постійна Планка, n - частота випромінювання):
E=hн=6,62 10-27 (ерг/cек) × 0,5×1015 (сек-1) =3,3×10-12 (ерг).
При цьому на 1 Вт потужності "передавача" або на μ=107 ерг/сек. може
бути передано кількість квантів:
n=μ/E=107 (ерг/сек)/(3,3×10-12 (ерг)) ≈ 3,3×1018 (квант).
Загальна швидкість передачі інформації на 1 Вт кліткою потужності,
що витрачається, визначається по числу різних станів клітки N і числу
квантів (випромінювань) m: V=n log2N=3,3×1018×50 ≈1,6 1020 (біт/сек).
Будь-яка інформація актуалізується в деякій системі. Матеріальний
носій будь-якої системи - повідомлення, сигнал. Будь-яка актуалізація
супроводжується зміною енергетичних властивостей (зміною стану) системи.
Наші знання (а, отже, і еволюція суспільства) тягнуться на стільки, на скільки
заглиблюється інформація і удосконалюється можливість її актуалізації.
5. Інші міри інформації. Багатьма авторами останнім часом
розглядаються різні кількісні міри для вимірювання сенсу інформації,
наприклад, міра, що базується на понятті мети (А. Харкевіч та інші); міра, що
базується на понятті тезаурус Т=<x,y,z>, де X, Y, Z - множини, відповідно,
9

імен, сенсів і значень (прагматики) цих знань (Ю. Шрейдер та інші); міра
складності відновлення двійкових слів (А. Колмогоров та інші); міри
апостеріорного знання (Н. Вінер та інші); міра успішності ухвалення рішення
(Н. Моїсєєв та інші); міри інформаційної схожості і різноманітності і інші
способи, підходи до розгляду мір інформації.
Приклад. Якщо апріорі відомо, що деяка змінна лежить в інтервалі
(0;1), і апостеріорі, що вона лежить в інтервалі (а;b) (0;1), тоді в якості міри
(Вінера) кількості інформації, що отримана з апостеріорного знання, можна
узяти відношення міри (а;b) до міри (0;1).
Система і управління
Розглядаються проблеми управління системою (у системі), схема, цілі,
функції і завдання управління системою, поняття і типи стійкості системи,
елементи когнітивного аналізу.
Мета лекції: введення в основну проблему (атрибут) системного
аналізу - управління системою (у системі).
Завдяки постійним потокам інформації (від системи до навколишнього
середовища і навпаки) система здійснює цілеспрямовану взаємодію з
навколишнім середовищем, тобто управляє або буває керованою. Інформація
стала засобом не тільки виробництва, але і управління.
Своєчасна і оперативна інформація може дозволити стабілізувати
систему, пристосовуватися і(або) адаптуватися, відновлюватися при
порушеннях структури і(або) підсистем. Від ступеню інформованості
системи, від багатства досвіду взаємодії системи і навколишнього
середовища залежить розвиток і стійкість системи.
Інформація має також певну надмірність: чим більше повідомлень про
систему, тим повніше і точніше вона управляється.
Приклад. При передачі повідомлень часто застосовують спосіб
двократної (надмірної) послідовної передачі кожного символу (що дозволяє
позбавлятися від перешкод, "шумів" при передачі і здійснювати, наприклад,
контроль парності сигналів, за наслідками якого виявляється кількість збоїв).
Хай в результаті збою при передачі приймачем прийнято було слово виду
"прраосснтоо". Визначимо, яке осмислене (що має семантичний сенс) слово
української мови передавалося передавачем. Легко відмітити, що
"претендентами на слово" є слова "праспо", "проспо", "рроспо", "ррасто",
"прасто", "рросто", "просто" і "рраспо". Зі всіх цих слів осмисленим є тільки
слово "просто".
Суть завдання управління системою - відділення цінної інформації від
"шумів" і виділення інформації, яка дозволяє цій системі існувати і
розвиватися. Управління - це цілеспрямована актуалізація знань. Управління
і особлива форма - самоуправління, - вища форма актуалізації знань.
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Управління в системі - внутрішня функція системи, що здійснюється
незалежно від того, яким чином, якими елементами системи вона повинна
виконуватися.
Управління системою - виконання зовнішніх функцій управління, що
забезпечують необхідні умови функціонування системи (див. рис. 1).

Рис. 1. Загальна схема управління системою.
Управління системою (у системі) використовується для різних цілей:
- збільшення швидкості передачі повідомлень;
- збільшення об'єму повідомлень, що передаються;
- зменшення часу обробки повідомлень;
- збільшення ступеню стиснення повідомлень;
- збільшення (модифікації) зв'язків системи;
- збільшення інформації (інформованості).
Як правило, ці цілі інтегруються.
В цілому інформація використовується для двох основних глобальних
цілей: збереження стабільного функціонування системи і переводу системи в
заданий цільовий стан.
Приклад. Поява можливості управляти електричними і магнітними
коливаннями зробила масово доступним радіо, телебачення, при цьому
швидкість передачі інформації досягла швидкості світла; пропускна
спроможність телеканалу в порівнянні з пропускною спроможністю
телефонного каналу виросла приблизно в 2000 разів, прискорення обробки в мільйони разів. Зросла і стислість інформації, і інформативність
повідомлень.
Управління будь-якою системою (у будь-якій системі) повинне
підкріплюватися необхідними ресурсами - матеріальними, енергетичними,
інформаційними, людськими і організаційними (адміністративного,
економічного, правового, гуманітарного, соціально-психологічного типу).
При цьому характер і ступінь активізації цих ресурсів може вплинути і на
систему, в якій інформація використовується. Більш того, сама інформація
може бути залежна від системи.
Приклад. У засобах масової інформації уряд частіше лають, акторів
частіше хвалять, спортсменів згадують зазвичай у зв'язку із спортивними
результатами, прогноз погоди буває, як правило, коротким, новини політики
- офіційними.
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Управління - безперервний процес, який не може бути припинений, бо
рух, потік інформації в системі не припиняється.
Цикл управління будь-якою системою (у будь-якій системі) такий:
{збір інформації про систему →
обробка і аналіз інформації →
отримання інформації про траєкторію →
виявлення параметрів, що управляють →
визначення ресурсів для управління →
управління траєкторією системи}
Основні правила організації інформації для управління системою:
- з'ясування форми і структури початкової (вхідний) інформації;
- з'ясування засобів, форм передачі і джерел інформації;
- з'ясування форми і структури вихідної інформації;
- з'ясування надійності інформації і контроль достовірності;
- з'ясування форм використання інформації для ухвалення рішень.
Приклад. При управлінні польотом ракети, наземна станція управління
генерує і в певній формі, певними структурами посилає вхідну інформацію в
бортову ЕОМ ракети; при цьому сигнали відсіваються від можливих "шумів",
здійснюється контроль вхідної інформації на достовірність і тільки тоді
бортова ЕОМ ухвалює рішення про уточнення траєкторії, її коректуванню.
Якщо число можливих станів системи S дорівнює N, то загальна
кількість різноманітності системи (міра вибору в системі - див. вище
"інформаційні заходи") дорівнює
V(N)=log2N.
Хай керована система має різноманітність V(N1), а система, що
управляє - V(N2). Мета системи, що управляє, - зменшити значення V(N1) за
рахунок зміни V(N2). У свою чергу, зміна V(N1), як правило, тягне за собою
зміну і V(N2), а саме, система, що управляє, може ефективно виконувати
властиві нею функції управління лише за умови, якщо вірна нерівність
V(N2) V(N1).
Цю нерівність виражає принцип Ешбі (необхідної різноманітності
керованої системи): підсистема системи, що управляє, повинна мати вищий
рівень організації (або більшу різноманітність, більший вибір), чим керована
підсистема, тобто різноманіття може бути кероване (зруйноване) лише
різноманіттям.
Приклад. Менеджер фірми повинен бути більш підготовленим,
грамотним, організованим, вільним в своїх рішеннях, чим, наприклад,
продавець фірми. Малі, середні фірми, ТОВ, АТ - необхідний чинник
різноманітності, успішного розвитку бізнесу, оскільки вони динамічніші,
гнучкіші, більш адаптовані до ринку. У розвинених ринкових системах вони
мають більшу вагу, наприклад, в США частка крупних корпорацій не більше
10%.
Функції і завдання управління системою.
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1.
Організація системи - повне, якісне виділення підсистем, опис їх
взаємодій і структури системи (як лінійної, так і ієрархічної, мережевої або
матричної).
2.
Прогнозування
поведінки системи,
тобто
дослідження
майбутнього системи.
3.
Планування (координація в часі, в просторі, за інформацією)
ресурсів і елементів, підсистем і структури системи, необхідних (достатніх у разі оптимального планування) для досягнення мети системи.
4.
Облік і контроль ресурсів, що приводять до тих або інших
бажаних станів системи.
5.
Регулювання - адаптація і пристосування системи до змін
зовнішнього середовища.
6.
Реалізація тих або інших спланованих станів, рішень.
Функції і завдання управління системою взаємозв'язані, а також
взаємозалежні.
Приклад. Не можна, наприклад, здійснювати повне планування в
економічній системі без прогнозування, обліку і контролю ресурсів, без
аналізу попиту і пропозиції - основних регуляторів ринку. Економіка будьякої держави - завжди керована система, хоча підсистеми управління можуть
бути організовані по-різному, мати різні елементи, цілі, структуру,
відносини.
По характеру управління, обхвату підсистем і підцілей (цілі системи)
управління може бути таким.
1.
Стратегічне, що направлене на розробку, коректування стратегії
поведінки системи.
2.
Тактичне, що направлене на розробку, коректування тактики
поведінки системи.
За часом керуючого впливу системи можуть бути: довгостроково і
короткостроково керовані.
Іноді ототожнюють стратегічне і довгострокове, тактичне і
короткострокове управління, але це не завжди вірно.
Приклад. Будь-яка серйозна економічна система стратегічного
управління повинна включати підсистему, що управляє (інформаційну),
оброблювальну, таку, що актуалізує стратегічну інформацію про інноваційні
заходи, інвестиційні умови, про можливості і стани ринків товарів, послуг,
цінних паперів, доступних ресурсах, фінансових умовах і критеріях,
принципах і методах управління і ін. Такі системи зазвичай мають наступні
цілі і, часто, відповідні ним структури:
1.
управління координацією (Project Integration Management);
2.
управління цілями (Project Scope Management);
3.
управління часом (Project Time Management);
4.
управління вартістю (Project Cost Management);
5.
управління якістю (Project Quality Management);
6.
управління людськими ресурсами (Project Human Resource
Management);
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7.
управління комунікаціями (Project Communication Management);
8.
управління ризиками (Project Risk Management);
9.
управління постачаннями (Project Procurement Management).
Всі ці функції тісно переплетені між собою.
Виявлення параметрів, що управляють, і їх використання для
управління системою може також сприяти зменшенню складності системи. У
свою чергу, зменшення складності системи може зробити систему
керованою.
Система називається стійкою структурно (динамічно; обчислювально;
алгоритмічно; інформаційно; еволюційно або самоорганізаційно), якщо вона
зберігає тенденцію прагнення до того стану, який найбільш відповідає цілям
системи, цілям збереження якості без зміни структури або що не приводить
до сильних змін структури (динаміки поведінки; обчислювальних засобів;
алгоритмів функціонування системи; інформаційних потоків; еволюції або
самоорганізації - див. нижче) системи на деякій заданій множині ресурсів
(наприклад, на часовому інтервалі). Розпливчате поняття "Сильна зміна"
кожного разу повинне бути конкретизоване, детерміноване.
Приклад. Розглянемо маятник, підвішений в деякій точці і відхилений
від положення рівноваги на кут 0
. Маятник буде структурно,
обчислювально, алгоритмічно і інформаційно стійкий в будь-якій точці, а
при =0 (стан покою маятника) - стійкий і динамічно, і еволюційно (процеси
самоорганізації в маятнику на мікрорівні ми не враховуємо). При відхиленні
від стійкого стану рівноваги маятник самоорганізується і прагне до
рівноваги. При =p маятник переходить в динамічно нестійкий стан. Якщо ж
розглядати лід (як систему), то при температурі танення ця система
структурно нестійка.
Чим більш різноманітними є вхідні сигнали (параметри) системи, число
різних станів системи, тим більш різноманітними є зазвичай вихідні сигнали,
тим складніше система, тим актуальніше проблема пошуку інваріантів
управління.
Поняття складності деталізується в різних предметних областях порізному. Для конкретизації цього поняття необхідно враховувати
передісторію, внутрішню структуру (складність) системи і управління, що
приводять систему до стійкого стану. Втім, всі внутрішні зв'язки на практиці
достатньо важко не тільки описати, але і виявити. У цих випадках допомагає
з'ясування і опис зв'язності системи, її зв'язній і асимптотичній стійкості.
Асимптотична стійкість системи полягає в поверненні системи до
рівноважного стану при t ∞ з будь-якого нерівноважного стану.
Приклад. Відома іграшка "Ванька-встанька" - приклад такої системи.
Нехай система S залежить від вектора чинників, змінних x=(x1,x2...,xn).
Матрицею системи назвемо матрицю E=||eij|| з 1 і 0: eij=1 лише тоді,
коли змінна xi впливає на xj.
Зв'язна стійкість полягає в асимптотичній стійкості системи при будьяких матрицях Е.
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При системному аналізі різних систем, особливо соціальноекономічних, зручним інструментом їх зображення і вивчення є
інструментарій когнітивної структуризації і системно-когнітивна концепція.
Когнітологія - міждисциплінарний (філософія, нейропсихологія,
психологія, лінгвістика, інформатика, математика, фізика і ін.) науковий
напрям, що вивчає методи і моделі формування знання, пізнання,
універсальних структурних схем мислення.
Мета когнітивної структуризації - формування і уточнення гіпотези про
функціонування досліджуваної системи, тобто структурних схем причиннонаслідкових зв'язків, їх якісної і(або) кількісної оцінки.
Причинно-наслідковий зв'язок між системами (підсистемами) А і В
позитивна (негативна), якщо збільшення або посилення А веде до збільшення
або посилення (зменшенню або ослабленню) В.
Когнітивна схема (карта) ситуації є орієнтований зважений граф, який
будується за такими правилами.
1.
Вершини взаємооднозначно відповідають виділеним факторам
ситуації, в термінах яких описуються процеси в ситуації.
2.
Виявляються і оцінюються (позитивний вплив, негативний
вплив) причинно-наслідкові зв'язки виділених факторів один на одний.
Приклад. Когнітивна структурна схема для аналізу проблеми
енергоспоживання може мати наступний вигляд (рис. 2):

Рис. 2. Приклад когнітивної карти.
Окрім когнітивних схем (схем ситуацій) можуть використовуватися
когнітивні решітки (шкали, матриці), які дозволяють визначати стратегії
поведінки (наприклад, виробника на ринку). Решітки утворюються за
допомогою системи факторних координат, де кожна координата відповідає
одному чиннику, показнику (наприклад, фінансовому) або деякому інтервалу
зміни цього чинника. Кожна область решітки відповідає тій або іншій
поведінці. Показники можуть бути відносними (наприклад, від 0 до 1),
абсолютними (наприклад від мінімального до максимального), біполярними
("високий або великий" - "низький або маленький").
Приклад. Такі решітки можуть бути корисні, зокрема, при оптимізації
пайового розподілу основної групи податків між федеральним і регіональним
бюджетами,
при
виробленні
стратегії
підвищення
бюджетного
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самозабезпечення і ін. На рис. 3 показана решітка в біполярній системі
показників; зона D - найбільш, зона А - найменш сприятлива.

Рис. 3. Когнітивні грати фінансової стійкості фірми
Когнітивний
інструментарій
дозволяє
знижувати
складність
дослідження, формалізації, структуризації, моделювання системи.
Когнітивна карта не відображає детальний характер або динаміку зміни
впливів залежно від зміни ситуації. Для цього необхідно побудувати
відповідну процедуру когнітивного системного аналізу, по схемі, що
приводиться нижче.
Процедура когнітивного аналізу системи, ситуації.
1.
Виділення основних чинників системи.
2.
Визначення у виділених чинниках цільових чинників.
3.
Визначення чинників, які можуть впливати на цільові чинники.
4.
Визначення чинників, які можуть пояснювати розвиток системи, і
їх групування в кластери чинників (як правило, це ієрархічна система, на
нижньому рівні якої знаходяться найбільш елементарні, на наступному, інтегральні від них і так далі).
5.
Виділення в кластері групи інтегральних чинників і показників,
що характеризують їх, які можуть бути інформативними (що пояснюють
тенденції розвитку системи), і їх деталізація, формалізація, математизація.
6.
Визначення зв'язків між кластерами.
7.
Визначення зв'язків і характеру (наприклад, позитивний,
негативний) і сили взаємовпливу усередині кластерів.
8.
Перевірка адекватності когнітивної схеми, тобто зіставлення
отриманих результатів з логіко-історичними проявами системи.
9.
Коректування, уточнення схеми.
Ця процедура лежить в основі системно-когнітивної концепції, на
основі якої намагаються адекватно, структуровано, за допомогою простих
базових когнітивних операцій і, по можливості, формально, математично
відобразити і автоматизувати суть процесу пізнання людиною, наприклад,
процесів вербалізації, синтаксичного синтезу, семантичного аналізу,
макетування, віртуалізації і ін.
До базових когнітивних операцій (процедурам) можна віднести:
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- сприйняття, реєстрація властивості, відношення, об'єкту, процесу,
системи;
- привласнення унікального імені властивості, відношенню, об'єкту,
процесу, системі;
- шкалювання і кластеризація, класифікація;
- узагальнення;
- порівняння;
- ідентифікація, пізнавання об'єкту за його проявами;
- морфологічний аналіз (наприклад, зв'язків елементів);
- синтаксичний аналіз (наприклад, атрибутів елементів і класів);
- семантичний аналіз (наприклад, зв'язків класів);
- верифікація;
- планування експерименту;
- ухвалення рішення.
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