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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ 

ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Анотація. У роботі запропоновано оригінальний підхід до 

виявлення джерел деструктивного інформаційного впливу в мережі 

Інтернет, що базується на математичній лінгвістиці, кластерному аналізі 

й теорії графів. 

Summary.It is proposed to develop an original approach to identifying 

sources of destructive information impact on the Internet, based on 

mathematical linguistics, cluster analysis, and graph theory. 

Ключові слова: інформаційний маніпулятивний вплив, мережа 

джерел інформації,  соціальні мережі, кластеризація джерел інформації. 

 

На цей час ресурси мережі Інтернет стають домінуючим джерелом 

інформації для людей. В умовах жорстокої конкурентної боротьби в 

процес інформування втручаються інформаційні джерела, що 

створюються з метою маніпулювання свідомістю людей.  

Створення методології й інформаційних технологій виявлення 

джерел деструктивного інформаційного впливу в мережі Інтернет 

сьогодні актуальне для задач змістовного аналізу мережевої інформації, 

дослідження суспільної думки, виявлення інформаційних атак і операцій, 

фільтрації впливу на людей. Проблема сьогодні остаточно не розв’язана, 

нею займаються дослідники в усьому світі – вона складна і потребує 

великих затрат.  

Проаналізовано існуючі підходи, усунуто їхні недоліки, надано 

можливість розробленому методу працювати з будь-яким джерелом 

інформації та обробляти практично необмежену кількість джерел та 

повідомлень. 

Результати роботи можна використовувати для побудови системи 

вибору достовірних джерел інформації для задач підтримки прийняття 

рішень на основі моніторингу мережі Інтернет як готового до 

застосування засобу виявлення і фільтрації маніпулятивних джерел 

інформації в умовах гібридних війн. 

Висновки. Реалізовано методику автоматизованого виявлення 

джерел маніпуляційного інформаційного впливу в мережі Інтернеті та 

запропоновано новий метод визначення взаємозв’язків між джерелами та 

основними кластерами джерел інформаційного впливу. 
 

 


