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МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ, 

ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ НЕДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ 

Анотація. Запропоновано метод виявлення джерел 

інформаційного впливу, який базується на значеннях дисперсії і 

показника Херста в часових рядах, що утворюють масиви публікацій в 

інформаційних джерелах глобальної мережі Інтернет. 

Summary .Proposes a method of visualization informal influx, which 

is based on the valuesof the dispersion and indicator of Hurst in the time series, 

which will confirm the presence of publicity in the informative catalog of the 

global measure of the Internet. 

Ключові слова: показник Херста, інформаційні агентства, рівень 

стабільності. 

Завдання моніторингу інформаційних потоків великого обсягу і їх 

обробка, ускладняються відсутністю методів і рішень та неповнотою 

існуючих технологічних підходів. Поведінка інформаційних потоківв 

мережі Інтернет має таку особливість, як постійний ріст об’єму 

публікацій, що створюються і передаються між інформаційними 

джерелами. При моделюванні інформаційних потоків вивчаються 

структурні зв'язки між масивами публікацій, які входять в них. 

Джерела інформації перш за все характеризуються рівнем 

стабільності. Прикладом стабільних джерел можуть служити великі 

інформаційні агентства, які регулярно викладають користувачам 

приблизно одинакові обсяги інформації протягом тривалого часу, а 

нестабільні – малі журнали, багато з яких активно діють протягом 

декількох днів, а потім поступово зменшують темп створення інформації. 

Нестабільні джерела відповідальні за хаотичність динамічної 

частини мережевого інформаційного простору і грають ключову роль, що 

відображають (і в якійсь мірі породжують) реальні закономірності 

мережевої динаміки і це дозволяє визначати найбільш критичні 

інформаційні джерела. 

Для визначення стабільності інформаційного джерела необхідно 

провести дослідження розподілу кількості публікацій впродовж певного 

періоду часу шляхом визначення коефіцієнту нормованого розмаху 

кількості опублікованої інформації джерелом. 

Для вивчення фрактальних характеристик тематичних 

інформаційних потоків за певний період для часових рядів які належать 

до цих повідомлень, вивчалося значення показника Херста. 
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При розрахунку показника Херста фактично визначається 

показник тематичного інформаційного потоку як фрактальна розмірність. 

Тобто, дослідження тематичних інформаційних потоків підтверджують 

припущення про самоподібність й ітеративність процесів в веб-просторі. 

Передрук, цитування, прямі посилання породжують подібність, що 

виявляється в стійких статистичних розподілах і відомих емпіричних 

законах. Аналіз самоподібності інформаційних масивів може 

розглядатися як технологія для здійснення прогнозування. 

Для дослідження інформаційних джерел як експериментальну базу 

вибрано сервіс моніторингу новин InfoStream, який дозволяє отримати 

інформацію про всі періодичні видання глобальної мережі Інтернет 

поточного та архівного періоду. Початковими даними пошуку вибрано 

щоденні видання, так як джерела, що публікують інформацію раз в 

неділю чи в місяць являються недостатньо закономірними для їх оцінки. 

При дослідженні закономірностей поширення публікацій в мережі 

Інтернеті, виявлено, що інформаційні джерела мають досить різну 

структуру поведінки. Формування цієї структури визначається моделлю 

поширення публікацій. Для прийняття рішення про характер виявленої 

структури необхідно провести розрахунок параметрів моделі і 

класифікацію даної структури. 

Дослідженно розповсюдження інформації джерелами 

інформаційного впливу в мережі Інтернет з використанням критеріїв: 

значення показника Херста та середньоквадратичного відхилення, 

запропоновано із застосування методу багатокритеріальної оптимізації 

Парето, в результаті чого отриманого метод, що дозволяє оцінювати 

інформаційні джерела по двом критеріям та виділяти їх у групи, що 

потребують особливої уваги та являються ненадійними. 

Висновки.На основі експертної оцінки та розрахунку коефіцієнта 

ефективності можна зробити висновок, що з кожним наступним рівнем 

аналізу отриманих даних кількість джерел інформаційного впливу, що 

розповсюджували недостовірну інформацію, за період оцінки падає. Це 

пов’язано з тим, що загальний рівень показника Херста з кожним рівнем 

збільшується, а значення середньоквадратичного відхилення 

зменшується, і в результаті надійності інформаційних джерел з кожним 

рівнем зростає. 

  


