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1. Визначення кількісної міри інформації.  

Одиниці виміру двійкового коду. 

Вимірювання інформації може розглядатися як визначення її кількості і обсягу 

даних. Залежно від форми адекватності інформації ці параметри мають різну 

інтерпретацію. 

Синтаксична міра інформації не висловлює смислового ставлення до об'єкта, і 

обсяг даних в повідомленні вимірюється кількістю символів (розрядів) в 

електронному листі. У двійковій системі кількість розрядів вимірюється в бітах, в 

десятковій системі числення - в дітах. Так, повідомлення в десятковій системі 

числення у вигляді числа 57 332 має об'єм даних 5 дит, а повідомлення в двійковій 

системі 01101111 - 8 біт.  

Для вимірювання смислового змісту інформації на семантичному рівні 

застосовується тезаурусна міра. Тезаурус - сукупність відомостей, якими володіє 

користувач або система. 

Прагматична міра інформації визначає корисність інформації для досягнення 

користувачем поставленої мети. 

Одиниці виміру інформації 

Біт - мінімальна одиниця виміру інформації, кількість інформації, яким 

описується стан "включений" (1) або "вимкнений" (0). Слово "біт" походить від 

Binary Digit (двійкова цифра). Питання «Чи є електрична напруга в схемі» потребує 

відповіді Так або Ні, одна з яких трактується як логічна одиниця, а друга - як 

логічний нуль, тому електронний спосіб рахунку заснований всього на двох 

цифрах, 0 і 1. Саме дані в форматі цих цифр доручається зберігати комп'ютерної 

пам'яті і обробляти обчислювальної системі. 

Байт - одиниця вимірювання кількості інформації, обсягу пам'яті і ємності 

накопичувача. У пам'яті ЕОМ байт - найменша одиниця даних, що обробляється як 

єдине ціле (в перших комп'ютерах за раз могло оброблятися число довжиною 8 

біт), тому в якості одиниці виміру обсягу комп'ютерної інформації обрана більша, 

ніж біт, одиниця інформації - байт, послідовність  з 8 біт, тобто 1 байт = 8 біт. 

В символьних (текстових) даних кожен символ кодується одним байтом. 

Унікальне 8-бітове позначення (код) отримують великі і малі літери англійського і 

російського алфавітів, цифри від 0 до 9, знаки пунктуації, інші символи і деякі 

керуючі коди передачі інформації. На одній машинописної сторінці при 

розміщенні 50 рядків і 60 символів тексту в одному рядку міститься 3 тис. 

символів, отже, для зберігання такого тексту буде потрібно 3 тис. байт машинної 

пам'яті. 

Для запису чисел коротше 8 біт в байтах додаються зліва нулі. Ліві нулі не 

змінюють двійкове число, але створюють єдину форму запису чисел - 8 біт на будь-

яке число від 0 до 255. 

У десятковій системі числення укрупнені одиниці виміру позначаються 

приставками до назви кіло, Мега, Гіга, що відповідає збільшенню чисельного 

значення на множник десять в ступені: 10
3
 = 1000 (тисяча), 10

6
 = 1 000 000 

(мільйон), 10
9
 = 1 000 000 000 (мільярд), тобто перехід до наступної, більшої, 

одиниці супроводжується множенням на 1000 (10
3
). У двійковій системі укрупнені 

одиниці виміру теж позначаються приставками до назви Кіло, Мега, Гіга, Тера, 
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Пета, Екза, але вони збільшують чисельне значення на множник 2 в ступені: 2
10

, 

2
20

, 2
30

, 2
40

, 2
50

, 2
60

, тобто перехід до наступної, більшої, одиниці супроводжується 

множенням на 2
10 

= 1024: 

1 Кбайт = 1024 байт = 2
10

 байт; 

1 Мбайт = 1024 Кбайт = 2
20

 байт; 

1 Гбайт = 1024 Мбайт = 2
30

 байт; 

1 Тбайт = 1024 Гбайт = 2
40

 байт; 

1 Пбайт = 1024 Гбайт = 2
50

 байт; 

1 Ебайт = 1024 Пбайт = 2
60

 байт; 

1 Збайт = 1024 Ебайт = 2
70

 байт; 

1 Йбайт = 1024 Збайт = 2
80

 байт. 

Передача інформації з каналів зв'язку характеризується швидкістю передачі 

даних: біт в секунду, Кбіт/с, Мбіт/с і ін. Кількість переданих біт зручніше вважати 

в десятковій системі числення, тому приставки в одиницях виміру швидкості 

пов'язані коефіцієнтом 1000 (103). Одиниця виміру швидкості передачі даних 1 

біт/с називається Бодом. 

2. Підходи до визначення кількісної міри для даних. 

Алфавітний підхід до вимірювання інформації оцінює розмір інформації як 

суму структурних елементів повідомлення. Найчастіше такий підхід 

застосовується при передачі даних. Це пов’язане з тим, що саме така оцінка 

дозволяє визначити час передачі повідомлення або необхідні параметри каналу для 

досягнення визначених його характеристик. 

Традиційна і найпростіша міра у рамках такого підходу – геометрична.  

Одиниця виміру – інформаційний елемент. Міра може бути використана для 

визначення інформаційної ємності пам’яті комп’ютера. У даному разі в якості 

інформаційного елементу виступає мінімальна одиниця збереження – біт. 

Удосконаленням геометричної міри є адитивна міра, запропонована Хартлі у 

1928 році (міра Хартлі). Хартлі вперше ввів спеціальне позначення для кількості 

інформації – І і запропонував наступну логарифмічну залежність між кількістю 

інформації та потужністю вихідного алфавіту: 

I = l log h, 

де I – кількість інформації, що міститься у повідомленні; l – довжина 

повідомлення; h – потужність вихідного алфавіту. 

При вихідному алфавіті {0,1}; l = 1; h = 2 і основі логарифму 2, маємо: 

I = 1*log22 = 1. 

Дана формула дає аналітичне визначення біту (BIT - BInary digiT) за Хартлі: 

це кількість інформації, яка міститься в одній бінарній цифрі. 

Одиницею виміру в адитивній мірі також є біт. 

Комбінаторна міра оцінює можливість представлення інформації за 

допомогою різних комбінацій інформаційних елементів в заданому об’ємі. 

Використовуються типи комбінацій елементів і відповідні математичні 

співвідношення, які приводяться в комбінаториці. 

Комбінаторна міра може бути використана для оцінки інформаційних 

можливостей деякого автомату, який може генерувати дискретні сигнали 

(повідомлення) у відповідності до певного правила. Комбінаторна міра 
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використовується для визначення можливостей кодуючих систем, які широко 

використовуються в інформаційній техніці. 

Статистичний підхід 

Найбільш відомим і широко вживаним на практиці підходом є імовірнісний 

підхід до вимірювання інформації. На основі даного підходу розроблено великий 

розділ кількісної теорії інформації, яка за ім’ям її основоположника називається 

«теорія інформації Шеннона». Головною відмінною особливістю імовірнісного 

підходу від комбінаторного є той факт, що він базується на імовірнісних 

припущеннях відносно знаходження певної системи в різних станах. При цьому 

загальне число елементів (мікростанів, подій) системи не враховується. За кількість 

інформації тут приймається знята невизначеність вибору із множини можливостей, 

які мають, в загальному випадку, різну ймовірність. 

Нехай маємо n подій із ймовірностями p1, p2, … pn і необхідно визначити 

кількість інформації у повідомленні за імовірнісною мірою (позначимо її Н). 

Для такої міри Н Шеннон висуває наступні вимоги: 

1. Н повинна бути неперервною відносно pi. 

2. Якщо всі pi рівні, то Н повинна бути монотонно зростаючою від n. 

3. Якщо вибір розпадається на два послідовних вибора, то первісна Н повинна 

бути сумою індивідуальних значень Н кожного з виборів. 

В процесі подальших досліджень Шеннон довів теорему, згідно якої існує 

єдина функція, що задовольняє всім трьом вимогам, і вона має вигляд: 

  
де К – певна додатна стала. 

Очевидно, що при рівній імовірності pi міра Шеннона зводиться до міри 

Хартлі. 

Семантичний підхід 

Алфавітний та статистичний підхід дуже важко застосувати до вимірювання 

знань. Обмеження алфавітного підходу в даному випадку очевидні. Статистичний 

підхід оперує такими поняттями, як імовірність тої чи іншої події, таким чином 

вимагаючи наявності певних очікуваних результатів досліду. Коли мова йде про 

знання, дуже часто воно стосується речей, ймовірність яких оцінити апріорно не 

можна. Тим більше якщо говорити про певні загальні істини та загальні закони. 

Крім того інколи і для інформації визначення ймовірностей є дуже складним. 

Спробою запропонувати методи вимірювання таких знань і інформації є 

семантичний підхід. 

Семантичний підхід враховує доцільність та корисність інформації. 

Застосовується для оцінки ефективності інформації, яка одержується, та її 

відповідності до реальності. 

В рамках даного підходу розглядаються такі міри, як доцільність, корисність, 

(враховують прагматику інформації) і істинність інформації (враховує семантику 

інформації). 

Кількість інформації І з позицій її доцільності визначається формулою: 
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де p1, p2 – імовірності досягнення цілі після і до отримання повідомлення, 

відповідно. 

Така міра дозволяє, з одного боку, виміряти знання і інформацію. З іншого 

боку вона, так як і статистичні міри, зводиться до оцінки ймовірностей. 

Тут стає очевидною характерна особливість семантичного підходу – визначена 

величина кількості інформації є суб’єктивною. Дійсно, ймовірності досягнення цілі 

залежать не лише від інформації у даному повідомленні, але в дуже великій мірі 

від самого суб’єкта, що сприймає повідомлення, від інших його знань, умінь 

навичок. Це не можна вважати недоліком такої міри, так як дійсно, інформація, 

відома всім, навряд-чи має якусь цінність і багаторазове її відтворення не є 

корисним. Знання є суб’єктивним виходячи з його визначення. 

Як вже було вказано, кількість інформації Iзасв, яку «засвоює» користувач, 

тісно пов’язана із тими знаннями, які користувач має до моменту отримання 

інформації – з тезаурусом (ТЗ) користувача. На цьому заснована міра корисності 

інформації. Наприклад, для засвоєння тих знань, які студент отримує у ВНЗ, 

необхідна середня освіта, інакше студент ці знання не зрозуміє і тому не засвоїть. 

Тому кожна дисципліна базується на знаннях, які студент повинен отримати на 

попередніх курсах. Цим пояснюється послідовність учбових дисциплін по рокам 

навчання. 

Залежність інформації, що засвоюється, від тезаурусу, демонструє наступна 

крива: 

  
Рисунок 2. Крива засвоєння інформації в залежності від тезаурусу 

Очевидно, що при тезаурусі, рівному нулю, інформація не засвоюється, так як 

є незрозумілою для користувача. З іншого боку при максимальному тезаурусі 

інформація також не засвоюється, так як вона вже відома користувачу. 

Максимально засвоюється інформація (тобто, вона максимально корисна) в точці 

opt, коли користувач має достатній (але не максимально можливий) тезаурус для 

розуміння інформації, яку він отримує. При значенні тезауруса і-го користувача ТЗi 

кількість інформації, яку він засвоює, визначається як Iзасв = f(ТЗi). Сам тезаурус 

може бути визначений як результат інтелектуального тестування, яке проводиться, 

наприклад, перед поданням інформації. При такому тестуванні людині 

виставляється певний бал, який може розцінюватись як його тезаурус. 

Міра істинності інформації оцінює інформацію з позицій її відповідності 

джерелу інформації, тобто реальному світу. Оцінка може бути проведена по шкалі 

[0, 1]. Тоді для оцінки складного повідомлення (частково істинного) його 
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істинність можна прийняти як функцію від істинності простих повідомлень (які в 

свою чергу можуть бути істинними 1 чи хибними 0). При цьому функція визначає 

«вимогливість» щодо істини: середнє арифметичне забезпечить лояльне 

відношення до неправди, мінімум – визначить що навіть частково хибне 

повідомлення є все-ж таки хибним. 

Можливості застосування розглянутих підходів для різних типів ресурсів 

наведено у таблиці. 
Тип ресурсу Призначення Алфавітний 

підхід 

Статистичний 

підхід 

Семантичний 

підхід 

Файлова система Персональний 

ресурс 

Автоматично Не 

застосовується 

Не 

застосовується 

База даних Зберігання 

упорядкованих 

масивів даних 

Автоматично Може бути 

застосований, 

можливо 

автоматизований 

Вимагає 

експертного 

оцінювання 

Інформаційне 

сховище 

Зберігання та 

аналітична 

обробка 

інформації 

Автоматично Може бути 

застосований, 

можливо 

автоматизований 

Вимагає 

експертного 

оцінювання 

Інформаційний 

колектор 

Зберігання знань Автоматично Не 

застосовується 

Вимагає 

експертного 

оцінювання 

Алфавітний підхід використовується для всіх типів інформаційних ресурсів та 

виконується засобами ресурсу автоматично. Він дозволяє адекватно оцінити 

апаратні засоби, необхідні для роботи з ресурсом, а також висловити певні вимоги 

до програмних засобів. Однак така оцінка не може адекватно визначити цінність 

ресурсу. 

Статистичний підхід вимагає визначення параметрів оцінюваної інформації, 

таких як, наприклад, імовірність тих чи інших подій. Тому автоматичне 

вимірювання поки що неможливе. Для файлових систем, враховуючи різні типи і 

завдання даних що зберігаються, така оцінка є неактуальною. Для інформаційних 

колекторів, які призначені для зберігання знань, статистичні параметри практично 

не можуть бути визначені, тому така оцінка також не застосовується. 

Семантичний підхід може бути використаний для вимірювання інформації та 

знань. Він не відповідає характеру інформації, яка зберігається у файлових 

системах. Для баз даних такий підхід може бути використаний із залученням 

експертів. Наприклад, оцінка істинності даних у базі дозволяє визначити її 

цінність. Для інформаційних сховищ і колекторів такий підхід також може бути 

застосований. Необхідність залучення до оцінювання людини викликана, 

передусім, тим, що комп’ютер (штучний інтелект) поки що не може зрозуміти суть 

інформації для оцінювання. 

3. Використання формули об’єму звукових файлів. 

Звук представляє собою звукову хвилю з неперервною змінною амплітудою і 

частотою. Щоб комп’ютер зміг обробити звук, неперервний звуковий сигнал 

повинен бути представлений у вигляді двійкових кодів. Для того щоб закодувати 

звуковий сигнал проводиться його часова дискретизація, яка полягає в тому, що 

неперервна звукова хвиля розбивається на окремі маленькі часові елементи і для 
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кожного такого елемента вимірюються часові амплітуди (амплітуда визначає 

гучність звуку: чим більша амплітуда, тим гучніший звук). Амплітуди імпульсів 

дискретного сигналу надалі наближено зображуються як двійкові числа. Щоб 

перетворення на дискретний сигнал було достатньо точним, імпульси мають часто 

виникати один за одним. Кількість вимірів рівня гучності за 1 сек називається 

частотою дискретизації і вимірюється в Гц або Кгц (1 Гц дорівнює одному виміру в 

сек). Частота дискретизації звукового сигналу може приймати значення від 8 КГц 

до 48 КГц і навіть до 96 КГц. 

Для кодування звуку крім дискретизації здійснюється ще і квантування звуку 

– заміна окремих складових дискретного сигналу його ближчим рівнем. 

При двійковому кодуванні звуку за допомогою послідовності з n бітів можна 

закодувати 2n рівнів гучності звуку в діапазоні від нульового (нема звуку) до 

найгучнішого. Кількість біт, що виділяється для кодування одного рівня гучності 

називається глибиною звуку. Сучасні звукові карти забезпечують, наприклад, 16-

бітну глибину кодування звуку, тобто 216=65536 рівнів гучності звуку і навіть 24-

бітну. 

Об’єм звукового файла можна знайти за формулою 

V=T*F*N*R, де: 

T – тривалість звучання в сек., 

F – частота дискретизації в Гц, 

N – глибина звуку в бітах, 

R – режим запису (R=1 для монозапису, R=2 для стереозапису). Звукові файли, 

як правило, мають великі розміри. Наприклад, однохвилинний звуковий файл із 

стереозвуком займає біля 10 Мбайт. 


