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Визначення інформації

- сукупність даних про певний сегмент 
дійсності, яка зменшує невизначеність 
суб’єкта у даній ситуації;

- міра неоднорідності, організованості, 
різноманіття, структурованості систем;

- відображення еволюції систем, яке 
запам’ятоване у структурі системи.



Концепції інформаціїКонцепції інформації
1. Атрибутивна (аспектна): 

Інформація – це об’єктивний атрибут матерії 
незалежно від від форми її руху, який 
полягає у впорядкованості будь – якого 
об’єкту (структура та еволюція).

2. Функціональна (видова):

Інформація – це функціональне явище, яке 
пов’язане тільки з процесами 
самоорганізації та управління (властива 
тільки системам управління та біосистемам)



Приклади аналогічних процесів
матеріального переносу



Структура мультисистемиСтруктура мультисистеми
природокористуванняприродокористування

Суб’єкт управління – С О Ц І У М

ГОСПОДАРСТВО
(виконавча система)

Природна система – об’єкт
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Природна система,
залучена до процесу

Соціальна система,
залучена до процесу



Потреба
(біологічні,
психічні, 

соціальні,
суспільні)

Ціль
(систем 
цілей 
для 

досяг.
мети)

Виконавська
система

(загальне знання,
спеціальне зн.,

методи,
засоби,
умови)

Результат
(очікуваний 

стан 
соціогеосис-

теми)

Логічна схема актогенезуЛогічна схема актогенезу



Формування системи цілейФормування системи цілей



Стратегічний компромісСтратегічний компроміс
          вирішення проблеми "бажане - можливе". Якщо 

усвідомлення потреби приводить до бажання 
задовольнити її щонайкраще, то аналіз наявних 
засобів обмежує вибір. Спектр вирішення цієї 
проблеми досить широкий - від розробки нових 
засобів (узагальнення і синтезу нової наукової 
інформації), що у меншій мірі обмежують вибір, до 
трансформації (обмеження) потреби. За Л.Н. Нємець, 
цей компроміс визначає стратегію актогенезу 
(природокористування) і розв'язує зазначене 
протиріччя шляхом знаходження тимчасового 
оптимуму. З цього випливає, що з удосконаленням 
засобів і методів (загального і спеціального знання) 
стратегія природокористування може змінюватись. 



Тактичний компромісТактичний компроміс
         відбиває проблему використання можливостей і 

визначає тактику природокористування. При 
наявності декількох варіантів комбінування засобів і 
технологій задоволення потреби вирішальне 
значення мають умови їхньої реалізації. При 
можливості їх контролю суб'єкт має більшу свободу 
вибору, тому що з'являється можливість комбінувати 
всі три елементи виконавчих систем. Якщо умови не 
піддаються контролю і визначаються 
допустимим ступенем збурення природної 
системи, критерії відбору відрізняються 
найбільшою жорсткістю. У цьому випадку 
оптимізуються методи і засоби актогенезу 
(технології і технічні засоби 
природокористування)



Гносеологічний критерійГносеологічний критерій
   ефективності природокористування   ефективності природокористування
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Незворотні втрати
інформації

Мультисистема
природокористування

Наукова
інформація

KR= Iц/Із

Із

Іц



Схема інформаційних потоківСхема інформаційних потоків



Типи інформаційного обмінуТипи інформаційного обміну



Види інформаціїВиди інформації



Кількісний аспект оцінки Кількісний аспект оцінки 
інформаціїінформації

Оцінка кількості інформації у певному 
повідомленні без дослідження його змісту.

Формула К. Шеннона:
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Класифікація інформації за Класифікація інформації за 
рівнями розумово-діяльнісноїрівнями розумово-діяльнісної

переробкипереробки

Синаксична
інформація

Семантична
інформація

Прагматична
інформація

Наукова,
соціальна

інформація



Синтаксичний та семантичний 
аспекти оцінки інформації

Синтаксичний 

– дослідження послідовності символів у 
повідомленні

Семантичний 

– дослідження змісту повідомлення



Інформаційний ресурсІнформаційний ресурс

Інформаційний ресурс – це сукупність 
знань (наукових теорій, концепцій, 
гіпотез), технологій, технічних засобів, 
ментальних настанов суспільства і 
особистості.



Інформаційний обмін в Інформаційний обмін в 
природних системахприродних системах



Інформаційний обмін в Інформаційний обмін в 
соціальних системахсоціальних системах



Принципи інформаційноїПринципи інформаційної
    взаємодії суспільства і природи    взаємодії суспільства і природи

• відповідності рівня розвитку соціальної системи і обсягу її інформаційного 
ресурсу;
• взаємного прискорення розвитку соціальної системи і накопичення інфор- 
мації;
• оптимальної відповідності рівня задоволення соціальної потреби і кількості 
накопиченої і засвоєної суспільством інформації, отриманої з природного 
середовища;
• еквівалентного перетворення інформації в природокористуванні за схемою: 
структурна – моніторингова – оперативна – управляюча – структурна;
• послідовного зростання частки цінної інформації;
• послідовного зростання ефективності виконавчої системи і зменшення збу- 
рення природних систем на основі прогресуючого накопичення інформації;
• послідовної дискретної трансформації виконавчої системи;
• циклічності задоволення соціальної потреби, зумовленої трансформацією 
виконавчої системи і змінами соціального запиту;
• послідовної зміни стратегій природокористування на основі формування і 
поступального розвитку глобального менталітету соціуму відповідно до за- 
гальноцивілізаційних цінностей, вимог і стандартів;
• пріоритетного розвитку  інформаційного забезпечення природокористуван- 
ня на основі синергетичного загальнонаукового підходу;
• інформаційної інтерференції в  мультисистемі природокористування;
• залежності розвитку культурологічного процесу від інформаційного ресур- 
су суспільства.



Критерій збурення системиКритерій збурення системи

dtdS

dtdP
Kr

/

/


dP/dt - швидкість зміни найбільш динамічних параметрів 
збурюючого впливу зовнішнього середовища (суб'єкта ПК);
dS/dt  -  гранично припустима швидкість зміни найбільш 
чутливих до збурювання параметрів ПС.



Співвідношення задоволення 
потреби (Р) і критерію збурення 

природної системи (Kr)



Нелінійна модель збурення 
природної системи



Нелінійна модель 
природокористування

Iк = Iп+kPm

 Iк - Iп≡ ΔI = kPm 

Iк = Iп+kPm 



Трансформації виконавчої Трансформації виконавчої 
системисистеми



Структура інформаційного потокуСтруктура інформаційного потоку



Слайд 7Слайд 7  Схема перетворення інформаціїСхема перетворення інформації



Інформаційний критерій Інформаційний критерій 
еволюціїеволюції

Ke = dI/dt
Умови еволюції:

dI/dt > dm/dt  або

dI/dt > dN/dt



Траектория развития системыТраектория развития системы



Соотношение случайнСоотношение случайных и ых и 
детерминированных процессов в детерминированных процессов в 

эволюции системэволюции систем



Конус развитияКонус развития



Сложная траектория развитияСложная траектория развития



Неравномерное развитиеНеравномерное развитие



Неравномерное развитиеНеравномерное развитие



Развитие обществаРазвитие общества



Інтегрована інформаційна модель Інтегрована інформаційна модель 
природокористуванняприродокористування



Слайд 9Слайд 9  Еволюція глобальної    Еволюція глобальної    
            (соціо)геосистеми            (соціо)геосистеми

Літогенез – формування неорганічних геосистем,
тривалість не менше 4 – 4,5 млрд років

Біогенез – формування біологічних 
систем, тривалість близько 3,8 млрд 

років

Соціогенез – 
формування 

соціальних систем, 
тривалість близько 

40 тис. років

Ноогенез
формування

ноосфери

Інформація

3

1

2



Подання картографічної 
інформації в ГІС

• растрова;

• векторна;

• геоінформаційна.

• Векторна і геоінформаційна графіка не 
відображається стандартними 
броузерами Інтернету



Програми для створення ГІС
Інструментальні (введення, виведення, зберіган- ня, 
інформаційні запити, просторий аналіз, похідні карт, схем 
тощо)

ГІС – оглядачі (користування БД)

Довідкові картографічні системи (візуалізація

просторово розподіленої інформації, довідкові візуальні 
матеріали)

Засоби просторового моделювання (моде- 
лювання просторового розподілу параметрів – полів)

Засоби обробки і дешифрування ДДЗ (оброб-

ка аерокосмічної інформації)
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