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У  роботі  вперше  запропоновано  моделі  непрямої  оцінки  охоплення 

аудиторії  аккаунту соціальної  мережі  на  основі  статистичного та  машинного 

навчання, які,  на відміну від відомих, дозволяють отримати оцінку середньої 

кількості  переглядів  у  випадку  відсутності  прямих  даних  щодо  кількості 

перегляду  певної  публікації  за  рахунок  аналізу  показників  активності 

користувачів.

Вдосконалено  інформаційну  технологію  перенавчання  регресійних 

моделей  оцінки  охоплення  аудиторії  на  нових  даних  і  вибору  найбільш 

ефективної  з  них  шляхом  використання  паралельно  двох  типів  моделей:  на 

основі лінійної регресії та на основі випадкових лісів. 

Розроблено прототипи моделей та інформаційна технологія,  які  можуть 

бути  застосовані  при  розробці  програмного  забезпечення  для  моніторингу 

персональних  аккаунтів  для  оцінки  охоплення  аудиторії,  коли  пряме 

вимірювання не можливе.

АНАЛІЗ  СОЦІАЛЬНИХ  МЕРЕЖ,  МАШИННЕ  НАВЧАННЯ, 

РЕГРЕСІЙНИЙ  АНАЛІЗ,  ВИПАДКОВІ  ЛІСИ,  ІНФОРМАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ. 

In  the  work,  for  the  first  time,  models  of  indirect  estimation  of  audience 
coverage of a social networking account based on statistical and machine learning are 
proposed for the first time, which, unlike the known ones, allows us to estimate the 
average number of views in the absence of direct data on the number of views of a 
particular publication due to the analysis of user activity indicators.

The  information  technology  of  the  re-learning  of  regression  models  for 
estimating audience coverage on new data and the choice of the most effective one 
through the use of parallel two types of models has been improved: linear regression 
and random forests.

Developed  Model  prototypes  and  information  technology  can  be  used  to 
develop  personal  account  monitoring  software  to  assess  audience  coverage  when 
direct measurement is not feasible.

SOCIAL NETWORKS ANALYSIS, MACHINE LEARNING, REGRESSION 

ANALYSIS, RANDOM FORESTS, INFORMATION TECHNOLOGY.




