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характеризує їх поведінку. 

Манухин А.В., Паламарчук С.А., Бабич И.В. Методика анализа информации в социальных сетях 
Интернет. Предложена методика анализа информации в социальных сетях на основе активности и 
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Сучасний етап розвитку технологій характеризується набуттям надзвичайної 
популярності онлайнових соціальних мереж, що створені на основі соціальних сервісів 
Інтернет [1]. Як правило, ці сервіси являють собою веб-сайти на яких користувачі (агенти, 
соціальні об’єкти), що унікально ідентифікуються, можуть вступати один з одним в різні 
стосунки, найчастіше, симетричні стосунки „дружби”, та в загальному, ототожнюють багато 
соціальних процесів суспільства (між людьми, колективами, організаціями).  

Зважаючи на безпрецедентний масштаб подібних соціальних сервісів і, як наслідок, 
велику кількість інформації, що міститься в їх структурах, завдання аналізу даних сервісів 
входить до інтересів розвідки [2]. 

Згідно [3] до основних топологічних властивостей структури соціальних мереж 
відносяться: масштаб (розмір) – кількість учасників (вузлів) мережі; географічна 
концентрація (розсіяність); відкритість – кількість контактів необхідних для досягнення 
зовнішніх по відношенню до мережі користувачів або ресурсів; щільність (зв’язність) – 
ступінь в якій користувачі мережі знають один одного або знаходяться в контакті між собою; 
ступінь кластеризації; однорідність/неоднорідність. 

Актуальними у процесі аналізу соціальних мереж є: візуалізація структури мережі та 
характер взаємозв’язків агентів; контроль їх поведінки; популярність агентів (лідерство); 
схильність до впливу в межах тематичних груп (співтовариств) (можливість формування 
суспільної думки). Велика кількість досліджень останнім часом присвячена саме темі 
виявлення неявних співтовариств в соціальних мережах [4, 5]. Неявних, тобто не позначених 
загальними тегами та не заявлених членством в тематичних групах. Тому автоматизований 
пошук та відбір інформації щодо агентів соціальних мереж за цільовими ознаками з 
урахуванням моделей соціальних мереж, які розглядаються у [6, 7] є важливим завданням. 

Метою статті є розробка методики аналізу інформації в соціальних мережах. 
1. Призначення 
Методика аналізу інформації в соціальних мережах призначена для визначення 

ідентифікаційних особливостей соціальних агентів та характеристики їх поведінки. 
2. Вхідні та вихідні дані 
Вхідною інформацією є структура соціальної мережі, що на якісному рівні складається 

з множини агентів (суб’єктів, індивідуальних або колективних) і визначеної на ній множини 
стосунків (сукупності зв’язків між агентами). Формально соціальною мережею є граф      
G(N, E), в якому N={1,2, ...,n} – кінцева множина вершин (агентів) і Е – множина ребер, що 
відображає взаємодію агентів. 
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Вихідною інформацією є дані про ідентифікаційні особливості агента, структуру 
взаємозв’язків мережі, популярність (лідерство), тематичну спрямованість групи 
(співтовариства, спільноти). 

3. Обмеження та припущення 
В [5] визначено, що поведінка агента в соціальній мережі залежить від наступних 

факторів, що мають стохастичний характер: індивідуального – внутрішньої схильності 
(переваги) агента вибрати ту чи іншу дію; соціального – взаємодії (взаємовпливу) з іншими 
агентами мережі; адміністративного (управлінського) – впливу на агента з боку керуючого 
органу – центру. Враховуючи зазначене, якщо поведінка агента залежить як мінімум від 
соціального фактора, то така мережа є не виродженою соціальною мережею; якщо ж у 
агентів відсутня залежність від соціального фактора, то така мережа є виродженою 
соціальною мережею. Множина дій агента є скінченною. 

Дослідження обмежені кінцевою виродженою соціальною мережею. 
Приклад використання запропонованої методики наведено для соціальної мережі 

Twitter. Оскільки зв’язки в соціальній мережі Twitter напрямлені та мають семантику 
підпису, то при побудові графу було вирішено розглядати тільки вершини, які взаємно 
підписані одна на одну. Таким чином, при побудові графу соціальної мережі Twitter 
використовувався не напрямлений граф. 

4. Математичний апарат 
Математичний апарат методики аналізу інформації в соціальних мережах складається з 

наступних етапів: ідентифікації соціального агента; характеристики поведінки агента. 
4.1. Ідентифікація соціального агента 
Процес ідентифікації агентів необхідний для об’єднання різних соціальних мереж і 

отримання повнішої картини про поведінку цього агента в мережі Інтернет. 
Розглянемо два соціальні графи <А,В>. Під соціальним графом розумітимемо граф, 

вузли якого представлені профілями агента з різними атрибутами, а ребра соціальними 
зв’язками між профілями. Ці зв’язки можуть бути як напрямленими, так і не напрямленими 
залежно від семантики стосунків, які вони представляють. 

 

Завдання визначення (ідентифікації) 
агентів полягає в пошуку як можна 
більшого числа правильно визначених пар 
профілів (v, u) таких, що v	∈	А, і ∈	В та 
належать одному і тому ж агенту [8]. 
Співставлений профіль для профілю v	∈ А 
позначимо як µ(v) ∈	В, та називатимемо 
проекцією профілю v	∈ А в В, а множину 
усіх проекцій {µ(v)}, v	∈	А профілів з А в 
В. Якщо ж для профілю v	∈ А не знайдемо 
відповідної проекції, то проекцію для          
v називатимемо нейтральною, та 
позначатимемо як µ(v)=N.  

Приклад двох таких соціальних 
графів <А,В> та співставлення пар 
профілів зображений на рис.1. Пунктирні 
стрілки означають проекції між 
профілями, для світлих вершин – проекції 
встановлено, для сірих – відомі завчасно. 

 

Рис.1. Приклад співставлення агентів 

З метою виявлення ідентифікаційних особливостей агента в соціальній мережі створено 
його профілі та за допомогою програми Wireshark проведено аналіз агентної HTTP-
ідентифікації: 
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агента Facebook 
Host: www.facebook.com 
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0 
… 
Cookie: datr=upduUXvpTTyQWSmnFcIRgV7h; c_user=100005641xxxxxx;  
… 

агента LinkeIn 
Host: www.linkedin.com 
… 
Cookie: leo_auth_token="LIM:258xxxxxx 
… 

агента Odnoklassniki 
Referer: http://www.odnoklassniki.ru/profile/377205xxxxxx 
… 

агента VK.com  
… 
Referer: http://vk.com/id13xxxxxx 
… 

4.2. Характеристики поведінки агента 
Під співтовариством розумітимемо групу вузлів, тісно пов’язаних один з одним та 

слабо пов’язаних з вузлами поза цим співтовариством. Завдання виявлення неявних 
співтовариств полягає в розбитті графа соціальної мережі на групи вузлів, що не 
перетинаються, усередині кожної з яких число зв’язків між вузлами значно більше, ніж 
число зв’язків, що сполучають вузли з різних груп. Таким чином, йдеться про рішення задачі 
кластеризації графа, де кожен кластер характеризується підвищеною щільністю дуг, що 
знаходяться всередині нього (рис.2). 

 

В подальшому, соціальну мережу розглядатимемо як 
не напрямлений граф G(N,E), де N– множина вузлів з 
числом елементів n, а E– множина (не напрямлених) 
дуг з числом m. Кожна дуга e	∈E характеризується 
парою інцидентних нею вузлів з N. Щоб підкреслити 
не напрямленість дуги позначимо її як множину з пари 

вершин e ={i, j} N, підкреслюючи таким чином, що 

дуги {i, j} і {j, i} – еквівалентні. Можливість, що дуга 
може зв’язувати вершину з собою, тобто дуги виду                 

e ={i}  N, допустима. 

Таким чином, дуги – це підмножини з N, що 
складаються з одного або двох елементів. 

Рис.2. Кластеризація графа 

Мірою вузла i називатимемо число інцидентних йому дуг, та позначимо di. Сума мір 
усіх вузлів графа в два рази більше загального числа дуг, оскільки дуга, інцидентна вузлам 
i і j вносить вклад до міри обох цих вузлів: 

∑ �� = 2��
���   

Мірою підмножини вузлів V	∈ N називатимемо суму мір вузлів, що входять в цю 
підмножину: 

d(V) := ∑ ���∈� . 
Під розбиттям графа на k співтовариств розумітимемо розбиття множини вузлів N на k 

множин, що не перетинаються: 
� = ⋃ ��	:	

�
��� ��	 ⋂ ��	 = 	∅, �	 ≠ �. 

Число елементів в групі ��	 позначимо �� Множина дуг з вузлами, що знаходяться в   
i-групі, Е�: 

Е� = 	 {� = 	 {�, �} ∈ �|�, �	 ∈ 	��	}. 
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Нехай Е�,�	– множина дуг, що сполучають групи i і j: 

Е�,� = 	 �� = 	 {�, �} ∈ �|�	 ∈ 	��	та	�	 ∈ 	��	�. 

Число елементів в групах Е�	 і Е�,�	, відповідатиме ��	 і ��,�	відповідно. 

4.3. Перевірка якості формування співтовариства 
Щоб оцінити якість розбиття графа на спільноти, вводиться поняття модулярності, яке 

описує, на скільки при заданому розбитті графа на групи щільність внутрішньо групових 
зв’язків більше щільності між групових зв’язків (між спільнотами). 

Розглянемо деяке розбиття вузлів з N на k груп. Функція модулярності буде 
дорівнювати: 

�� = 	
�

�
∑ ��� −

(�(��))
�

��
��

���,���,��� +
�

�
��� + �� −

(�(��))
����(��)�

�

��
�. 

 
При об’єднанні групи i та j, такому що ��	∪	� = �� ∪	��, функція модулярності для 

нового графа виглядатиме: 

�� = 	
�

�
∑ ��� −

(�(��))
�

��
��

���,���,��� +
�

�
���∪� −

��(��∪�)�
�

��
�. 

Число дуг усередині групи ��∪� дорівнює �� ⋃ � = 	�� + �� +	��,�. 

Міра об’єднаної групи ��∪� дорівнює: 

����∪�� = 	�(��	) + �(��	)→����∪��
�

= 	 (�(��))
� + ��(��)�

�
+ 2�(��	)�(��	). 

З урахуванням цього отримуємо різницю: 

∆� = 	�� − �� = 	
�

�
���,� −	

��(��	)����	�

��
� = 	

�

�
���,� − 	

�(��	)����	�

��
�, 

з чого витікає, що найбільше зростання модулярності відбувається при об’єднанні таких груп 
Nі та Nj, для яких максимальна величина 

∆���, ��	� ∶= 	��,� − 	
�(��	)����	�

��
. 

Тому об’єднання груп, між якими немає дуг (mi,j=0), не може дати збільшення 
модулярності. 

Алгоритм оптимізації функції модулярності, заснований на покроковому об’єднанні 
двох груп, що дають найбільший приріст модулярності: 

1. Розділити безліч вузлів на n груп, де в кожну групу входить тільки один вузол. 
2. Обчислити модулярність розбиття. 
3. Серед усіх пар груп, між якими існують дуги, знайти ту пару груп �� і ��	, 

об’єднання яких в одну групу дасть найбільше зростання модулярності, що відповідає 

максимальному значенню ∆���, ��	�.  

4. Ця величина може бути негативною, якщо кращого розбиття немає, тобто на певних 
кроках якість розбиття може погіршуватися. Зберігаємо значення модулярності для нового 
розбиття. 

5. Якщо число груп більше однієї, і існує хоча б одна пара груп, між якими є дуги, 
переходимо до кроку 2. 

6. Знаходимо розбиття, що відповідає максимальному значенню модулярності. 
Оскільки на кроці 2 ми шукаємо тільки серед тих пар груп, між якими є дуги, то число 

даних пар буде завжди обмежене згори числом дуг. 
Методика аналізу інформації в соціальних мережах Internet складається з 

наступних етапів: 
1. Виявлення ідентифікаційних особливостей агента соціальної мережі, співставлення 

профілів агентів згідно п. 4.1. 
2. За допомогою програмних засобів NodeXL та Gephi побудова соціального графа    

G(N, E). Приклад наведено на рис.3. 
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3. Визначення статистичних характеристик мережі (кількість агентів (вузлів), кількість 
ребер, щільність графу, діаметр мережі, та ін.) як зазначено в табл. 1. 

4. Розбиття графа G на k груп (співтовариств) та визначення функції модулярності 
(оцінка якості розбиття графа згідно п.4.3.): знаходження такої пари груп �� і ��	, об’єднання 

яких в одну групу дасть найбільше зростання модулярності, що відповідає максимальному 

значенню ∆���, ��	� (згідно п.3. алгоритму оптимізації функції модулярності).  
5. Визначення структури співтовариства: агенти, взаємозв’язки, активність, 

популярність (лідерство), тематичну спрямованість співтовариства. 
5. Приклад використання. 
За допомогою програмних засобів NodeXL та Gephi побудований граф G зв’язків 

агентів (уряду Російської Федерації @Pravitelstvo_RF) соціальної мережі Twitter з 
використанням оптимізації функції модулярності, що надає можливість для опису їх 
поведінки в просторі інших чинників: структури взаємозв’язків і інформаційної взаємодії 
(рис. 3).  

 
 

Рис.3. Фрагмент графа зв’язків агентів соціальної мережі Twitter 
 

Отриманий граф характеризується показниками згідно табл.1. 
Таблиця 1 

Статистичні характеристики соціальної мережі Twitter (для рис.3) 
 

Мережеві коефіцієнти Значення 
Кількість вузлів мережі(Nodes) 2023 
Кількість ребер мережі (Edges)  3610 
Щільність графу 0,001 
Діаметр мережі (NetworkDiameter) 5 
Модулярність (Modularity)  0,591 
Кількість слабко пов’язаних компонентів мережі 
(WeaklyConnectedComponents) 

1 

Середній коефіцієнт кластеризації (AverageClusteringCoefficient) 0,098 
 
Пояснення до табл. 1. Діаметром мережі є максимальна відстань між вузлами мережі G. 

Модулярність Q(G) показує (0.56 – 0.60) наявність співтовариств (спільнот) в мережі, під 
співтовариствами розуміються підграфи, для яких зв’язки між вузлами всередині підграфів 
сильніше та численніші, ніж вузли різних підграфів.  
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Щільність графу показує, наскільки 
граф наближений до щільного. Щільний граф 
має всі можливі ребра та щільність, рівну 1. 
Даний граф відображає лише основні вузли, 
тому щільність його не велика (0,001). 
Слабко пов’язані компоненти – кожен вузол 
може бути досягнутий з будь-якого іншого 
вузла, переходячи по шляху в мережі в будь-
якому напрямку, середній коефіцієнт 
кластеризації мережі показує міру, з якою 
вузли в мережі мають тенденцію групуватися 
разом. Результати застосування методу 
пошуку кластерів G, заснованого на 
підрахунку його модулярності, підтвердили 
наявність 10 кластерів для рис. 3. 

Ранжування вершин за значенням 
BetweennessCentrality дозволило виявити 
неоднорідний характер їхньої участі в 
інформаційних потоках мережі (рис.4.) та 
виявити потенційних лідерів G. Якщо 
врахувати, що після скоєння лідером деякої 
дії в межах заданого відрізка часу істотна 
кількість пов’язаних користувачів 
повторюють цю дію, то існує ймовірність 
того, що існує схожість між 
характеристиками лідера та кластера, що 
успадковує його поведінку. 

Рис. 4. Ранг агентів соціальної мережі  
Twitter (для рис. 3) 

6. Оцінка ефективності 
Оцінка ефективності проведена з точки зору загальновідомих метрик точності (P) та 

повноти (R) [8]. На рис. 5, 6 зображені графіки залежності показників точності та повноти при 
заданій долі відомих проекцій двох співставлених соціальних мереж (Facebook, Twitter) у разі 
присутності інформації про агентів без використання (рис. 5) та з використанням оптимізації 
функції модулярності (рис. 6). 

 

  

Рис.5. Характеристики моделі без використання 
оптимізації функції модулярності 

Рис.6. Характеристики моделі з використанням 
оптимізації функції модулярності 

(позначення: tw - Twitter, fb - Facebook, → – напрям проекції, P - точність, R – повнота) 
Експеримент показує, що при знанні 80% проекцій моделі вдалося знайти інші 20%. 
Висновки. Стохастичний підхід до опису поведінки агентів соціальних мереж дозволяє 

використовувати математичні моделі, на основі яких розроблена методика аналізу 
інформації в соціальних мережах Інтернет. Новизна запропонованої методики полягає в 
вирішенні задачі розбиття графа на підгрупи за рахунок оптимізації функції модулярності, 
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що дає можливість визначення неявних співтовариств, їх формальних лідерів та тематичної 
спрямованості. З врахуванням результатів досліджень (отриманих статистичних 
характеристик соціальної мережі) методика аналізу інформації в соціальних мережах 
Інтернет дозволяє виявити та визначити ряд неочевидних закономірностей: 

1. „Маленький діаметр” або „феномен шести рукостискань”: якщо визначити діаметр 
соціального графа як середню довжину шляху між двома вузлами або як 90%-квантіль 
відстані між ними, то в більшості соціальних мереж ця величина дорівнює приблизно 6-7, 
навіть при мільйонах агентів і мільярдах зв’язків. Це пов’язано з тим, що більшість агентів 
не бажає бути на периферії співтовариства, а прагне наблизитися найближче до лідерів. 

2. „Діаметр, що звужується”: у момент створення соціальна мережа є великим набором 
мало пов’язаних співтовариств. В процесі розвитку ці співтовариства з’єднуються один з 
одним, а потім утворюється гігантський пов’язаний кластер з малим діаметром, а також 
невелика кількість „маргінальних” співтовариств. Надалі діаметр мережі продовжує 
зменшуватися, оскільки нові агенти приєднуються до основного співтовариства. 
Неочевидним є той факт, що величина другого та третього за величиною співтовариства не 
росте навіть лінійно, по мірі зростання загального числа агентів, що приєднуються до 
гігантського кластера. 

3. „Транзитивність мереж”: якщо два користувачі мають спільного „друга”, то з 
більшою, ніж очікувано вірогідністю вони також є (чи стануть) друзями. Тобто в соціальних 
мережах виникає велика кількість „трикутників”. 

4. „Гравітація”: існує кореляція між вагою сусідніх вузлів. Лідери мають набагато 
більшу вагу зв’язків один з одним, чим очікувано. Вага зв’язків визначається числом, що 
описує інтенсивність взаємодії. 

5. Розподіл зв’язків усередині соціальної мережі має „важкі хвости”: існують лідери з 
величезною кількістю зв’язків та велика кількість агентів з майже нормальним розподілом 
зв’язків між собою. Змістовні інтерпретації в термінах соціальних мереж приводять до 
можливості формалізації ефектів, що відбуваються, потребують детальних досліджень та 
визначень. В подальшому, уваги потребує дослідження можливості та схильності агентів до 
формування суспільної думки співтовариств та передбачення формування нових зв’язків в 
соціальних мережах. 
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