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Хто володіє інформацією - володіє світом.
Френсіс Бекон

ВСТУП
Обсяги інформації, що циркулює сьогодні, непорівнянні з тими об

сягами, які були ще 30-50 років тому. Людство наближається до інформа
ційного суспільства - суспільства загальної інформатизації, у якому біль
шість людей зайнята виробництвом, зберіганням, переробкою та реаліза
цією інформації. Потреби в удосконаленні методів виконання зазначених 
функцій і засобів, за допомогою яких реалізуються ці методи, приводять до 
виникнення нових напрямів у науковій і практичній діяльності членів 
суспільства. Одними з таких напрямів і стали інформатика та інформаційні 
технології.

Термін «інформація» походить від латинського слова іnformatio (роз’
яснення, виклад), і до середини XX ст. він означав відомості, що переда
валися між людьми. З філософської точки зору інформація є відбиттям 
реального світу за допомогою повідомлень, під якими розуміють форму 
подання відомостей у вигляді мови, тексту, зображення, цифрових даних, 
графіків, таблиць тощо. У широкому розумінні інформація - це загаль- 
нонаукове поняття, що включає в себе обмін відомостями між людьми, 
обмін сигналами між живою і неживою природою, людьми і пристроями.

Будучи відображенням навколишнього світу, інформація є об’єктом 
перетворення й використовується для вироблення стратегії поводження, 
прийняття рішень, керування або навчання. Вона породжує нові виробниц
тва, знижує потреби сучасного виробництва в різного роду ресурсах, надає 
додаткову цінність іншим ресурсам, зокрема, трудовим (працівник з ви
щою освітою цінується більше, ніж із середньою). Удосконалення інфор
маційних технологій і технічних засобів, за допомогою яких ці технології 
реалізуються, відбувається в декілька разів швидше, ніж технологій і засо
бів, що стосуються інших сфер діяльності людини. Таких темпів прогресу 
ніколи не спостерігалося раніше в жодній з галузей господарства. Якщо 
раніше інформаційні технології тільки забезпечували економічну діяль
ність людини, то зараз вони багато в чому визначають економіку.

У наші дні наведений в епіграфі вислів став особливо актуальним. В 
умовах, коли обсяги знань не тільки непорівнянні з можливостями сприй
няття їх окремою людиною, але при цьому ще й подвоюються кожні п’ять
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років (а це, за оцінками фахівців, характерно для сучасного суспільства), 
найважливішим є вирішення проблеми доцільності: витрати на пошук 
потрібної інформації та її обробку не повинні перевищувати економічної 
вигоди від її використання. Тільки володіння комп’ютерними технологіями 
дає ключ до успіху в інформаційному суспільстві. З усього сказаного вихо
дить, що фахівці в галузі інформатики все більшою й більшою мірою ста
ють затребуваними суспільством. Сфера їх діяльності вимагає глибоких 
знань тих наукових розділів, на яких базується інформатика як наука.

Однією з базових для інформатики галузей знання є дискретна ма
тематика - розділ математики, що займається вивченням дискретних струк
тур, які виникають у застосуваннях математики, зокрема, в інформатиці. 
Такими структурами є графи, деякі математичні моделі перетворювачів 
інформації, кінцеві автомати і т. д.

Найважливішими питаннями, якими повинні володіти фахівці в галузі 
інформатики, є питання, пов’язані зі зберіганням даних (теорія баз даних, 
принципи побудови систем керування базами даних, бази знань). При
родно, мова йде не стільки про використання тих самих баз даних і знань, 
скільки насамперед про їх розробку.

Проблеми забезпечення повноти, вірогідності, конфіденційності ін
формації також належать до компетенції фахівців у сфері інформатизації. 
Ці проблеми не можуть вирішуватися без використання досягнень таких 
наукових розділів, як теорія ймовірностей і математична статистика, теорія 
інформації й кодування, криптологія та захист інформації. При цьому має 
місце не пасивне використання інформатикою досягнень зазначених галу
зей знання, а й зворотній зв’язок - потреби інформатики суттєво вплива
ють на розвиток цих розділів науки.

Власне інформатика містить багато більш-менш автономних напрям
ків, що визначаються сферою застосування. Такими напрямками є соціаль
на інформатика (орієнтована на опис складних соціально-економічних сис
тем і керування ними), геоінформатика (полягає у застосуванні досягнень 
інформатики в географії), біоінформатика (застосування математики та 
обчислювальної техніки в біології). Досягнення інформатики викорис
товуються у фізиці, хімії, астрономії, історії, філології, психології та інших 
сферах наукового знання.


