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РЕФЕРАТ

      Обсяг роботи складає 104 сторінок, 33 формули, 25 рисунків, 12
таблиць, список використаної літератури на 65 назву.
     Метою роботи є спрощення реалізації, підвищення достовірності та
покращення масштабованості алгоритмів задачі виявлення неявних спільнот
у соціальній мережі для практичних задач за рахунок розробки відповідної
інформаційної технології.
     У роботі запропонований підхід для оптимального синтезу інформаційної 
технології для пошуку неявних спільнот у соціальних мережах, котрі визначаються 
як спільноти, члени яких явно не заявлені членством у тематичних групах.
     Досліджено низку існуючих моделей і обґрунтовано оптимальну їх
конфігурацію в залежності від розміру мережі та ступеня її розрідженості.
Розроблено прототипи ансамблю моделей та інформаційну технологію,
які можуть бути застосовані при розробці програмного забезпечення для
вирішення задач інформаційного впливу і протиборства, зокрема, при
застосуванні в маркетингу та боротьбі з тероризмом.

КОМПЛЕКСНІ МЕРЕЖІ, СЕГМЕНТАЦІЯ МЕРЕЖІ, СОЦІАЛЬНО-
 МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ,  АНСАМБЛЬ МОДЕЛЕЙ,
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ.
 

ABSTRACT
     The thesis has 104 pages, 33 formulas, 25 figures, 12 tables, list of used
literature by 65 names.
     The purpose of the work is to simplify the implementation, increase the
reliability and scalability of algorithms for the task of identifying implicit
communities in the social network for practical tasks through the development of
appropriate information technology.
      The paper proposes an approach for the optimal synthesis of information
technology to search for implicit communities on social networks, which are
defined as communities whose members are not explicitly declared members of the
thematic groups.
    A number of existing models are investigated and their optimal
configuration depending on the size of the network and the degree of its sparsity is
substantiated.
     Model prototypes of model ensemble and information technology have been



developed that can be used in the development of software to solve the problems of
information influence and counteraction, in particular, in the application in
marketing and counter-terrorism.

COMPLEX NETWORKS, NETWORK SEGMENTATION, SOCIAL
 NETWORK ANALYSIS,MODEL ENSEMBLE, INFORMATION TECHNOLOGY.


