МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”
(для бакалаврів)

Київ
ДП «Видавничий дім «Персонал»
2009

Підготовлено доктором технічних наук, професором кафедри прикладної
математики та програмування І. В. Бейком
Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики
та програмування (протокол № 9 від 19.05.04)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Перезатверджено на засіданні кафедри прикладної математики
та програмування (протокол № 10 від 19.06.08)

Бейко І. В. Навчальна програма дисципліни “Системний аналіз та проектування систем обробки інформації” (для бакалаврів). — К.: ДП «Вид. дім
«Персонал», 2009. — 12 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план,
зміст дисципліни “Системний аналіз та проектування систем обробки інформації”, питання для самоконтролю, а також список літератури.
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2009
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програмою курсу “Системний аналіз та проектування систем
обробки інформації” передбачено вивчення теоретичного матеріалу, проведення практичних і лабораторних занять, орієнтованих на
опанування студентами знань, умінь і навичок розв’язування задач аналізу і проектування систем обробки інформації. Дисципліна
охоплює дослідження міждисциплінарного характеру, які необхідні
для проектування, створення та аналізу надійності та ефективності
функціонування різних технічних, фінансово-економічних і соціально-екологічних систем і прийняття управлінських рішень на основі
знаходження та аналізу інформації різної природи в умовах неповних даних. Математична основа системного аналізу будується у математичних теоріях дослідження операцій, оптимального прогнозування, розпізнавання та оптимального керування. Системний аналіз
і системи обробки інформації є основною дисципліною у підготовці
бакалаврів за напрямом “Комп’ютерні науки”. Студенти опановують
методами системного аналізу та обробки інформації, набувають навичок розв’язування практичних задач з використанням ПК, і повинні
знати:
• задачі системного аналізу та методи обробки інформації;
• методи цільового аналізу систем та керованих процесів;
• методи
ситуаційного
аналізу
процесів
та
об’єктів
комп’ютеризації;
• методи оптимізації та багатокритеріальної оптимізації;
• методи прийняття оптимальних рішень в ієрархічно керованих
системах;
уміти:
• створювати автоматизовані системи управління різного призначення;
• системно аналізувати, прогнозувати і оптимізувати всі створювані підсистеми та системи загалом;
• багатокритеріально аналізувати об’єкти і взаємодіючі процеси;
• ситуаційно аналізувати об’єкти та процеси;
• приймати обґрунтовані проектні рішення за критеріями надійності й ризиків.
Здобуті у процесі вивчення дисципліни знання є базою для вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу.
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Для вивчення цієї дисципліни необхідні знання з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференційних
рівнянь.
Курс є важливим для подальшого вивчення таких дисциплін:
• “Моделювання економічних систем”;
• “Системи штучного інтелекту”;
• “Комп’ютерні мережі”;
• “Теорія фінансів”;
• “Розміщення продуктивних сил”;
• “Математичні методи і моделі оптимального керування”;
• “Організація інформаційної діяльності у сфері управління”.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Задачі системного аналізу

1

Предмет і завдання системного аналізу та проектування
систем обробки інформації, зв’язок з іншими дисциплінами

2

Етапи системного аналізу в проектуванні, прогнозуванні
та управлінні реальними системами і процесами

3

Системний аналіз і дослідження операцій

4

Методологія системного аналізу причинно-наслідкових
залежностей і задачі математичного програмування
Змістовий модуль ІІ. Системний аналіз. Система
інформаційного забезпечення

5

Системний аналіз динамічних процесів і керовані
динамічні системи

6

Задачі оптимального керування

7

Прийняття оптимальних рішень в ієрархічно-керованих
системах

8

Ситуаційний аналіз

Разом годин: 162
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ЗМІСТ
дисципліни
“СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”
Змістовий модуль І. Задачі системного аналізу
Тема 1. Предмет і завдання системного аналізу
та проектування систем обробки інформації, зв’язок
з іншими дисциплінами
Місце системного аналізу в сучасній науці і практиці. Завдання
з обробки інформації. Методологія застосування математичного моделювання до розв’язування практичних задач дослідження, прогнозування та оптимізації реальних процесів і систем. Моделі і закони
збереження у природі. Класифікація математичних моделей прогнозування та оптимізації у системному аналізі та системах обробки інформації.
Література [5–13; 18; 28–31]
Тема 2. Етапи системного аналізу в проектуванні,
прогнозуванні та управлінні реальними системами
і процесами
Класифікація систем за їх властивостями. Системний підхід і системний аналіз. Етапи системного аналізу в проектуванні, прогнозуванні та управлінні. Моделювання як методологія аналізу і синтезу
систем. Формулювання мети і постановка задачі. Управління та прийняття рішень на основі обчислювального експерименту. Проведення
експерименту і аналіз результатів. Критерії якості результатів обчислювальних експериментів.
Література [7; 8; 14–17; 29; 31]
Тема 3. Системний аналіз і дослідження операцій.
Методологія системного аналізу реальних
причинно-наслідкових залежностей
Дослідження операцій і системний аналіз. Експеримент, спостереження, гіпотеза, аналіз. Верифікація і настроювання моделі. Методи
побудови математичних моделей. Якісне та кількісне обґрунтування
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моделі для прогнозування. Критерії оптимальності та принципи прийняття рішень в умовах неповних даних і неповних знань.
Література [2; 8; 18–22; 25; 28]
Тема 4. Методологія системного аналізу
причинно-наслідкових залежностей і задачі
математичного програмування
Класифікація задач оптимізації. Лінійні та нелінійні моделі (статичні та динамічні процеси). Безумовна та умовна оптимізація. Локальні та глобальні екстремуми. Метод множників Лагранжа. Ітеративні методи оптимізації. Багатокритеріальні задачі. Причини і
проблеми багатокритеріальності. Постановка багатокритеріальної
задачі математичного програмування. Оптимальність за Парето.
Лінійне та нелінійне програмування в Excel.
Література [2; 14; 23–27]
Змістовий модуль ІІ. Системний аналіз.
Система інформаційного забезпечення
Тема 5. Системний аналіз динамічних процесів і керовані
динамічні системи
Математичні моделі динамічних систем. Різницеві рівняння. Керовані системи і процеси. Допустимі керування та побудова траєкторій
керованих процесів. Постановка задачі керування. Керованість лінійних неавтономних систем. Керованість лінійних автономних систем.
Спостережливість динамічних систем. Спостережливість лінійних
неавтономних систем. Спостережливість лінійних автономних систем. Стійкість лінійних і нелінійних об’єктів. Періодичні рухи.
Література [2; 3; 8; 20; 25]
Тема 6. Задачі оптимального керування
Постановка задачі оптимального керування. Класифікація задач
оптимального керування. Принцип максимуму Понтрягіна для задач
оптимального керування. Задача швидкодії. Задача синтезу оптимального керування.
Література [1; 2; 8; 20]
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Тема 7. Оптимальні стратегії в ієрархічно керованих
системах
Ієрархічно керовані системи. Методи прийняття оптимальних рішень в ієрархічно-керованих системах. Ієрархія оптимальних договорів.
Література [2; 20]
Тема 8. Ситуаційний аналіз
Аналіз ситуацій планування, поточного управління, оперативного моніторингу, маркетингу. Еколого-економічні задачі як задачі
розв’язання конфліктів. Прийняття оптимальних рішень на основі
обчислювальних експериментів.
Література [2; 8; 15; 19–21; 25; 26; 31]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Основні задачі і проблеми системного аналізу.
2. Як використовують математичне моделювання у розв’язанні задач прогнозування та оптимізації реальних процесів і систем?
3. Основні типи математичних моделей прогнозування та оптимізації.
4. Наведіть приклади математичних моделей типових задач системного аналізу.
5. Найважливіші методи системного аналізу.
6. Основні характеристики сучасних систем обробки інформації.
7. Наведіть приклади прикладних задач системного аналізу.
8. Основні етапи системного аналізу в проектуванні, прогнозування та управлінні.
9. Основні задачі управління та прийняття рішень на основі обчислювального експерименту.
10. Основні критерії якості результатів обчислювальних експериментів.
11. Методологія використання натурних експериментів і спостережень для розв’язання задачі ідентифікації параметрів моделі.
12. Лінійні та нелінійні моделі. Статичні та динамічні процеси і моделі.
13. Використання Excel для розв’язування систем рівнянь.
14. Розв’язування задач лінійного програмування в Excel.
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15. Основні методи верифікації і настроювання математичної моделі.
16. Способи якісного та кількісного оцінювання моделей прогнозування.
17. Критерії і способи прийняття оптимальних рішень в умовах неповних даних і неповних знань.
18. Наведіть приклади процесів, які описуються дискретними моделями.
19. Сформулюйте загальну задачу нелінійного програмування.
20. Використання Excel для розв’язування задач нелінійного програмування.
21. Чим відрізняється задачі безумовної та умовної оптимізації?
22. Локальні та глобальні екстремуми.
23. Сформулюйте теорему оптимальності.
24. Наведіть означення сідлової точки функції.
25. Як пов’язана сідлова точка функції Лагранжа з задачею нелінійного програмування.
26. Опишіть градієнтні методи безумовної оптимізації.
27. Опишіть процедуру класичного методу пошуку умовного екстремуму. Наведіть приклади його використання.
28. Опишіть метод множників Лагранжа пошуку стаціонарних точок. За яких умов його можна використовувати?
29. Основні принципи побудови ітеративних методів оптимізації.
30. Проблема багатокритеріальності і задачі багатокритеріальної оптимізації.
31. Оптимальність за Парето.
32. Наведіть постановку задачі опуклого програмування.
33. Охарактеризуйте методи розв’язування задач опуклого програмування.
34. Сформулюйте теорему двоїстості.
35. Математичні моделі неперервних динамічних систем і процесів.
36. Допустимі керування керованих процесів.
37. Побудова фазових траєкторій керованих процесів.
38. Керованість і критерій керованості лінійних систем.
39. Методи оптимізації лінійних керованих систем.
40. Числові алгоритми побудови оптимальних керувань.
41. Стійкість систем і періодичні рухи.
42. Побудови оптимальних керувань для нелінійних систем.
43. Класифікація задач оптимального керування.
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44. Принцип максимуму Понтрягіна для задач оптимального керування.
45. Задача швидкодії.
46. Збурення керованих систем і задача синтезу оптимального керування.
47. Синтез керування для квадратичних задач.
48. Сформулюйте задачу дискретного динамічного програмування.
49. Сформулюйте неперервну задачу динамічного програмування.
50. Сформулюйте принцип оптимальності, на якому ґрунтується
рівняння Белмана.
51. Назвіть програмні засоби оптимізації.
52. Основні ітеративні методи наближеного розв’язування оптимізаційних задач.
53. Ієрархічно керовані системи.
54. Оптимальні стратегії для ієрархічно керованих систем.
55. Методи побудови оптимальних стратегій для лінійних динамічних ієрархічно керованих систем.
56. Методи прийняття оптимальних рішень в ієрархічно керованих
системах.
57. Визначити поняття оптимального договору в ієрархічно керованій системі.
58. Сформулювати основні еколого-економічні задачі як задачі
розв’язання конфліктів.
59. Дати визначення складних систем та оптимальних рішень в умовах неповних даних.
60. Методи використання числових експериментів для оптимізації
систем обробки інформації.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
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Бейко И. В., Бейко М. Ф. Численные методы решения задач оптимального управления. — К.: Знання, 1975.
Бейко І. В., Бублик Б. М., Зінько П. М. Методи і алгоритми
розв’язування задач оптимізації. — К.: Вища шк., 1983.
Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. — М.: Мир, 1974. — Вып. 1, 2.
Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование.
— М.: Мир, 1976.
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