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Фундаментом наукового напрямку iнформацiологiя послужили дослiдження руського вченого Юзвi-
шiна I.I. в кiнцi ХХ-го столiття. Iнформацiологiя - це генералiзацiона наука про всi iнформацiонногеннi
процеси i явища мiкро- i макросвiту природи i суспiльства.

Соцiальна iнформацiя подiляється на два класи: масова i вузькоспецiалiзована. Загальна iнформацiя
доступна всiм членам суспiльства; вузькоспецiальна - надається окремим верствам вiдповiдно до профе-
сiйної приналежнiстю.

Пiд iномацiологiчною катастрофою розумiються незворотнi iнформацiйнi процеси, що вiдбуваються
в iнформацiологiчнiй трiадi, якi порушують iнформацiологiчну рiвновагу трьох рiвнiв: фiзико-хiмiчного;
iнформатики; соцiальної iнформацiї.

Розглянемо рiвень соцiальної iнформацiї (третiй рiвень) Для цього рiвня характернi iнформацiйнi
процеси, що циркулюють у суспiльствi, який генерує (створює) соцiальнi iнформацiйно-комунiкацiйнi
потоки. В кiнцi ХХ столiття, зi створенням i розвитком Мережевих векторiв становлення i розвитку
соцiальної iнформацiї почали набувати iнформацiйно-мережевого характеру.

Мiж країнами «донорами» Мережi (США, Японiя країни ЄС) виникли i будуть розвиватися iнфор-
мацiологiчнi конфлiкти з наступних питань:

1. боротьба за iнформацiйний простiр Мережi та її регiонiв (сегментiв);

2. боротьба за мовну iнформацiйну сутнiсть спiлкування в Мережi (вибiр дiалогової мови);

3. несанкцiонований збiр, збереження та аналiз будь-якої iнформацiї в Мережi;

4. використання Мережi в шпигунських, терористичних, порнографiчних та iнших кримiнальних цiлях;

5. використання Мережi для ведення iнформацiйних i психологiчних воєн.

Забезпечення прiоритету країни (або країн) у цiй iнформацiологiчнiй вiйнi потребують значних витрат
матерiальних, а так само економiчних i людських ресурсiв. Для вирiшення складних завдань необхiдно
буде реалiзувати комплексну задачу об’єднання iнтелектуального потенцiалу країни (регiону) з новiтнiми
свiтовими досягненнями в галузi iнформацiйно-коммунiкацiйних технологiй.

Можна спрогнозувати деякi тенденцiї органiзацiї iнформалогiчних технологiй для здiйснення ката-
строф на цьому рiвнi:

Перша тенденцiя.
Розробка i створення в iнформацiйному просторi Мережi розвiдувальних резедентних серверiв. Основ-

не завдання, яке буде покладене на них, збiр мережевої iнформацiї, запам’ятовування рiшень на держав-
ному рiвнi.

Друга тенденцiя.
Проектування i впровадження в iнформацiйному просторi Мережi iнформацiологiчних епiдемiй:

1. розробка iнформацiологiчних вiрусiв iнтелектуального типу (впровадження, розмноження, зараже-
ння);

2. розвиток iнформацiологiчної хвороби по iєрархiчнiй схемi - сайт, сервер, група серверiв, частина
сегменту Мережi, сегмент Мережi i т.д.;

3. перехiд в динамiчному процесi до iнформацiолонгiчної епiдемiї для регiону Мережi, декiлькох ре-
гiонiв Мережi та. т.д.

Третя тенденцiя.
Розробка та впровадження психотропних впливiв на обраних «клiєнтiв» Мережi. Ця тенденцiя засно-

вана на тому, що технiчнi засоби Мережi все бiльше переходять працювати в область надвисоких частот.
Основним спiлкуванням споживача з Мережею є технологiя «клiєнт - сервер», при якiй суб’єкт (людина)
безпосередньо працює в дiалозi з монiтором (дисплеєм). Можна розробити програмно-алгоритмiчну систе-
му психотропного впливу на «клiєнта», використовуючи надвисокi частоти роботи комп’ютерiв i каналiв
Мережi.

Четверта тенденцiя.
Створення державних, корпоративних закритих резервних зон Мережi, якi дублюватимуть архiтекту-

ру Мережi та будуть архiвувати iнформацiйний ресурс Мережi, але будуть недоступними для широкого
класу користувачiв. При iнформацiологiчнiй катастрофi сегментiв Мережi резервнi зони будуть пiдклю-
чатися до материнської Мережi для забезпечення її нормального функцiонування.

П’ята тенденцiя.
Розробка та впровадження iнформацiологiчних ДНК для iнформацiйного простору Мережi. Iнфор-

мацiологiчнi ДНК - це програмно-алгоритмiчнi «капсули», якi несуть iнформацiологiчний код, здатний
здiйснити iнформацiологiчну еволюцiю зародження елементiв Мережi, якщо будуть прийнятнi i необхiднi
умови для цього складного процесу.
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