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ПРОГНОЗУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ 
АГЕНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ

ІЗ умовах сьогодення постійно зростає роль соціальних інтернет-сервісів 
(СІС) в процесах становлення іромадянського суспільства. СІС є важливим 
чинником формування суспільної думки як електронний засіб масової 
інформації та інструмент ефективної комунікації. Сьогодні віртуальні 
спільноти і, зокрема, агенти СІС, с об’єктами деструктивних інформаційних 
впливів з метою поширення контснту заданого змісту та впливу на суспільну 
думку. Результатом таких впливів є виникнення хаотично керованих вихідних 
дій агентів, а у випадку їх взаємного впливу і виконанні деяких визначених 
умов -  поява синергетичних ефектів [1]. Своєчасне встановленій сутності і 
змісту синергетичних ефектів у СІС, їх завчасне виявлення та прогнозування, є 
актуальною проблемою забезпечення інформаційної безпеки людини, 
суспільства та держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив встановити ряд 
особливостей взаємодії агентів в СІС: хаотична нелінійна та нестаціонарна 
природа процесів управління агентами; дисипативна структура процесів 
взаємодії; здатність агентів у віртуальних спільнотах СІС до самоорганізації 
тощо [1, 2). Здатність агентів СІС до самоорганізації має особливий характер, 
який потребує додаткового вивчення для прогнозування синергетичних ефектів 
у віртуальних спільнотах.

Нехай у формалізованому вигляді взаємодія агентів у деякій СІС 
описуєт ься системою нелінійних диференціальних рівнянь вигляду І І ]

де .V(/ ) — процес, що описує попит агентів у СІС на відповідний контент 
для досліджуваної віртуальної спільноти; у ( /) -  процес, що описує пропозицію 
з надання відповідного контенту; а -  показник зміну швидкості попиту агентів 
у СІС на відповідний контент, якщо а > 0  -  швидкість попиту зростає, а< 0 -  
швидкість попиту спадає; Ь-  показник зміни конкуренції агентів у СІС на 
публікацію контенту, аналогічного за сутністю та змістом; с -  показник зміни

c/v(r) ,
------------ =  —с у  +  Х У  +  U (  .V, V

dt
1)
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швидкості пропозиції з надання агентам взаємодії в СІС відповідного контенту; 
и ( х, у) -  синергетичне управління взаємодією агентів у СІС.

Закон управління и(х, у )  синтезуємо на основі заданого параметра
порядку y/v ( А', у) = 0, що гарантує протікання процесів самоорганізації в системі 
і появу бажаних синергетичних ефектів. Введемо в структуру системи 
динамічні іішаріанти- атрактори, які враховують природні особливості СІС [1]

де <рх, (р, -  коефіцієнти регуляризації попиту і пропозиції відповідного 
контенту агентів взаємодії в СІС; N -  рівень пропозиції контенту з 
урахуванням його цінності і визначає задану границю насичення 
інформаційного середовища.

Для забезпечення перебіг,' в системі нелінійних диференціальних рівнянь 
(1) всіх перехідних процесів за час Ти, макрозмінна (2) повинна задовольняти 
умову [1]

■¥Л‘) = °-
(

А ' 3)
Після підстановки макрозмінної (2) в рівняння (3), враховуючи початкову 

систему диференціальних рівнянь (1), отримаємо синергетичне управління

и ( х, у ) = —  N  ( ах -  ху -  bXі ) н— — Ny/U ( х, у ) + су -  х у .
9г cpj

Точки сплеску синергетичного е(|>екту для попиту на контент агентів СІС 
хи і пропозиції уи, в яких система досягає бажаного стану на фазовій площині,
мас координати

■ yu = - N - ü - —  + N 
N + b  V- %-N+b

9г 9г

(
4)

Таким чином, при синтезі синергетичного управління взаємодії агентів 
СІС розв’язується задача прогнозування синергетичних ефектів -  визначення 
координат точки сплеску синергетичного ефекту, які розраховуються за 
формулами (4). Вказаний синергетичний ефект досягається за рахунок запуску 
процесів самоорганізації агентів у СІС. Точка сплеску синергетичного ефекту є 
притягуючим атрактором системи, па якому реалізується редукція ступенів 
свободи вихідної системи нелінійних диференціальних рівнянь і забезпечується 
спрощення процесу досягнення поставлених завдань взаємодії агентів у СІС.
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2.3. Моделювання кризових ситуацій
2.3. Crisis Situations modeling
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MODELLING FOR PREVENTING AND RECOVERING AFTER SOCIAL 

DISASTERS DIFFERENT NATURE

The methodology of scenario analysis for preventing and recovering modelling 
after social disasters different nature is applied. The mathematical forecast models are 
useful while the process is monotonous, which is rarely the case for social disasters. 
During social disasters, certain events can happen that significantly change the 
attitudes and sentiments of the involved sides of conflict, causing the usual forecasts 
to be incorrect or inaccurate. Moreover, social disasters can lead to other accidents 
and catastrophes, c.g. explosions leading to oil spills and contamination of soils and 
water. To analyze these cases in situations of uncertainly and multi-factor risks, a 
certain methodology called foresight is developed. In such cases it is advisable to 
apply modified qualitative methods of the foresight methodology (Delphi method, 
morphological analysis method, analytical hierarchy method) to develop models 
suitable for description of the social disasters [1]. These models will then be used to 
construct scenarios for the social disaster, allowing to assess the mitigation methods 
and provide decision-making support regarding the best actions to reduce the 
negative consequences of a social disaster in the context of sustainable development.

The application of the proposed above methodologies and techniques to solve 
problems associated with environmental, technical and social disasters as a software 
tool is developed On the basis of system methodology using the foresight methods 
the project in direction of technical disasters was realized.

Analysis of accidents and catastrophes can identify the most important causes and 
weaknesses of control principles for survivability and safety of complex engineering 
objects (CEO). One of such reasons is the peculiarities of the functioning of the 
diagnostic systems aimed to identify failures and malfunctions. This approach to 
safety precludes a possibility of a priori prevention of abnormal modes and as a 
consequence, there is the possibility of its subsequent transition into an accident and
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