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ЛОКАЛІЗОВАНІ ХВИЛІ У СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

 
В статті запропоновано новий клас моделей поширення повідом-
лень у соціальних мережах. Зазначений клас моделей враховує 

специфічні механізми передачі повідомлень в ланцюжках мереже-
вого графу. Авторами розроблено оригінальний алгоритм обчис-

лення моментів часу передавання повідомлень по відповідному 
ланцюжку, який зводиться до розв’язання серії задач Коші для си-

стем звичайних нелінійних диференціальних рівнянь. Застосова-
ноа спеціальну процедуру континуалізації, що дозволяє суттєво 

спростити результуючі системи рівнянь та замінити частину рів-
нянь рівнянням типу Буссінеска. Наявність солітонних розв’язків 

згаданих рівнянь дає підстави розглядати соціокомунікаційні солі-
тони як ефективний інструмент моделювання процесів передачі 

повідомлень у соціальних мережах та досліджувати їх впливи на їх 
поширення. 

Ключові слова: соціальна мережа; граф потоку повідомлень; збу-
дження; поріг активності; задача Коші; відокремлена хвиля; солі-

тон; фронт хвилі; рівняння Буссінеска; рівняння Кортевега – де Врі-
за. 

 

1. Вступ. Останнім часом увага багатьох дослідників зосере-
джена на моделюванні процесів поширення інформації в соціальних 
мережах. Найважливішим процесом, який реалізується в соціальних 
мережах, є поширення повідомлень, що суттєво впливає як на став-
лення та поведінку людей, так і на формування громадської думки 
громад з певних питань. Це дієвий мотив створення нових моделей, 
які у великій кількості з’явилися в останні роки; ми говоримо про мо-
делі поширення повідомлень [1–4] та моделі формування думки як 
окремих людей, так і спільнот загалом [6; 8; 10–12]. Аналіз підтвер-
джує обґрунтованість твердження про те, що всі моделі слід розділи-
ти відповідно до рівня їх деталізації на корпускулярні, в яких можна 
ідентифікувати індивіда за певними  характеристиками та узагаль-
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нені моделі, що описують характеристики груп осіб або спільноти в 
цілому і дозволяють сформувати загальні уявлення про процеси по-
ширення повідомлень чи формування громадської думки (напри-
клад, досліджуваним параметром може бути про кількість людей, які 
поширюють чутки) тощо. Узагальнені моделі включають так звані 
епідемічні моделі, моделі дифузії інновацій, модель Делай–Кендалла 
[6], модель розповсюдження повідомлень у суспільстві [9], моделі, 
що ґрунтуються на концепції щільності повідомлення [8]. Корпуску-
лярні моделі включають ряд моделей, які використовують клітинні 
автомати [9], каскадні моделі різних типів, моделі мережевої автоко-
реляції [9], адаптивну та імітаційну поведінкову модель, квантові мо-
делі схожі на моделі Ізінга [6]. Ймовірнісні підходи, зокрема, ланцюги 
Маркова широко використовуються для моделювання соціальних та 
комунікаційних процесів, зокрема різних стохастичних впливів. По-
ряд з низкою переваг, кожен з вищезазначених класів моделей має 
свої межі застосування, в межах яких їх адекватність максимальна. 
Тому в багатьох випадках виникає потреба розробити нові підходи 
до моделювання, які б поєднували в собі переваги моделей процесів 
поширення повідомлень та моделей процесів формування громадсь-
кої думки.  

В даній роботі ми розглядатимемо підхід, що був запропонова-
ний у роботах [1–5]. Cуть цього підходу полягає у наступному. Якщо 
індивід отримав повідомлення, то він сам може згенерувати нове по-
відомлення з тим же контекстом або переслати отримане повідом-
лення без змін за умови, що його соціокомунікаційний потенціал (те-
рмін вперше запропонований В.В. Пасічником, А.Я. Бомбою та 
Ю.В. Турбалом [1]) перевищує деяке порогове значення. Повідомлен-
ня викликає зростання соціокомунікаційного потенціалу індивіда за 
певним законом (що може описуватись, наприклад, рівнянням пере-
дачі  збудження по аксону) залежно від маси повідомлення. Отри-
мання повторного повідомлення також може призвести до зростання 
соціокомунікаційного потенціалу та подальшої повторної передачі 
повідомлень чи участі у дискусіях, форумах тощо. Таким чином, мо-
жемо моделювати індивіда як особливий «розумний» нейрон, що ха-
рактеризується особливою константою – пороговим рівнем передачі 
соціокомунікативного потенціалу, яке змінюється континуально з ча-
сом та особливим механізмом передачі повідомлення по набору си-
напсів за умови перевищення порогового рівня збудження (з відпо-
відною затримкою передачі сигналу по синапсу).  
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2. Формалізація механізму поширення комунікативної актив-

ності по ланцюжках індивідів у соціальних мережах 

Розглядаємо граф ),( VUG = , що описує соціальну мережу. Ко-

жен індивід – учасник мережі описується вершиною графа і деяким 
вектором x , nRUx ⊂∈ , компонентами якого можуть бути, зокрема, 
географічні координати індивіда, IP-адреси комп’ютерів, з яких здій-
снюється підключення в соціальній мережі тощо. Кожен індивід пе-
ребуває у безпосередньому комунікаційному зв’язку з деякою мно-
жиною інших індивідів, наприклад, має множину друзів, що форму-
ють певну спільноту у соціальній мережі. Відповідні зв’язки описува-
тимемо ребрами неорієнтованого графа G . Зауважимо, що верши-
нами графа G  можуть бути і особливі об’єкти, якими є ЗМІ, що мають 
можливість поширювати повідомлення для великої кількості учасни-
ків мережі одночасно. Кожен індивід може отримувати повідомлення 
і-того типу від інших та передавати його. На вербальному рівні розу-
мітимемо, що деяке повідомлення з часом викликає певну реакцію 
індивіда. Якщо індивід отримав повідомлення, то він сам може зге-
нерувати нове повідомлення з тим же контекстом або переслати 
отримане повідомлення без змін за умови, що його соціокомуніка-
ційний потенціал перевищує деяке порогове значення. Повідомлен-
ня викликає зростання соціокомунікаційного потенціалу індивіда за 
певним законом (рівняння передачі збудження по аксону) залежно 
від маси повідомлення. Отримання повторного повідомлення також 
може призвести до зростання соціокомунікаційного потенціалу та 
подальшої повторної передачі повідомлень чи участі у дискусіях, фо-
румах, тощо. 

Отже, ведемо деяку функцію ),,( tixu , яка визначена на множині 

U та описує рівень комунікативної активності (РКА) кожного індивіда 
чи соціокомунікативний потенціал по відношенню до певної інфор-
мації (інформаційного повідомлення) Ii∈  в момент часу t . Вважати-
мемо, що  комунікативна активність поширюється від одного індиві-
да до іншого через передачу повідомлень. Вербально механізм пе-
редачі повідомлень у соціальній мережі описується наступним чи-
ном. РКА деякого індивіда визначається РКА безпосередніх його 
партнерів. Нехай 21 , xx  – його безпосередні  партнери в певний мо-

мент часу, 0),,( 1 >tixu , 0),,( 2 =tixu . Поставимо у відповідність ребру 

),( 21 xx  деяку функцію ),,( 21 ixxδ , що моделюватиме поріг передачі 

РКА викликаного повідомленням Ii∈'  від 1x  до 2x . Загалом 

),,(),,( 2121 ixxixx δδ ≠ . Нехай )),,(),,(( 12 tixutixuf −  – це деяка сила 
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взаємодії між сусідніми елементами 1x  та 2x   залежно від рівня їх 

збудження. Будемо вважати, що в момент часу, коли 
),,()),,(0( 211 ixxtixuf δ=−  відбувається вплив елемента 1x  на еле-

мент 2x . Сила впливу в початковий момент часу )),,(0( 1 tixuf −  ви-

значатиме його РКА. В цей момент часу починає змінюватись вели-
чина ),,( 2 tixu . Отже, з врахуванням порогового значення можемо 

ввести величину (силу взаємодії) 
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Окрім того, вважатимемо, що в цей момент часу розпочинає ві-
дбуватись інформаційний обмін, передача повідомлення Ii∈'  від ін-
дивіда 1x  до 2x , внаслідок якого зростає РКА індивіда 2x .  

Введемо в модель деякий аналог концепту «маса» індивіда в 
контексті передачі повідомлення – чим більша його маса, тим пові-
льніше індивід реагує на зміну збудження своїх сусідів. В такому ви-
падку, виходячи з аналогу другого закону Ньютона, можемо записа-
ти систему рівнянь поширення соціокомунікаційного збудження:  

)),,(),,(()),,(),,((),,('' 11 tixutixuFtixutixuFtixum kkkkkk −+ −−−= ,  (2) 

)(),(,,1 1 iGxxnk kk ∈= + . 

Без обмеження загальності вважатимемо, що 
0),,( =tixu k , 0),,(' =tixu k , ),,( 0 tixu  – задана функція, що визначає 

початкове збурення. Процес інформаційної взаємодії можемо деталі-
зувати наступним чином.  

Нехай )},,()),,(0(:min{ 1001 ixxtixuft δτ =−= . Тоді отримуємо рі-

вняння: 

111 ,0),,('' τ≤= ttixum , 

0)0,,( 1 =ixu , 0)0,,(' 1 =ixu .  

На часовому інтервалі 21 ττ ≤≤ t  має місце рівняння 

2101111 )),,,(),,(()),,(0(),,('' ττ ≤≤−−−= ttixutixuftixuftixum  . (3) 

Початкові значення ),,('),,,( 1111 ττ ixuixu  можна знайти з попередньо-

го рівняння. Далі можемо знайти )},,()),,(0(:min{ 2112 ixxtixuft δτ =−= .  

Наступні рівняння: 

,)),,,(),,(()),,(0(),,(''

,)),,,(),,(()),,(),,((),,(''

3212222

2011211

ττ

τ

≤≤−−−=

≥−−−=

ttixutixuftixuftixum

ttixutixuftixutixuftixum
 (4) 
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)},,()),,(0(:min{ 3223 ixxtixuft δτ =−= . 

Початкові значення ),,('),,,( 2121 ττ ixuixu  знаходимо з поперед-

нього рівняння 0),,(',0),,( 2222 == ττ ixuixu . Отримали систему для 

знаходження ),,(),,,( 12 tixutixu  на інтервалі 32 ττ ≤≤ t . Міркуючи ана-

логічно, отримуємо наступні  рівняння: 

4323333

3122322

3011211

)),,,(),,(()),,(0(),,(''

)),,,(),,(()),,(),,((),,(''

)),,,(),,(()),,(),,((),,(''
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τ
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≤≤−−−=

≥−−−=

≥−−−=

ttixutixuftixuftixum

ttixutixuftixutixuftixum

ttixutixuftixutixuftixum

 (5) 

)},,()),,(0(:min{ 4334 ixxtixuft δτ =−=  
Початкові значення ),,('),,,( 3131 ττ ixuixu ),,('),,,( 3232 ττ ixuixu  

відомі з попереднього рівняння, 0),,(',0),,( 3333 == ττ ixuixu . 

Аналогічно отримуємо загальну систему рівнянь: 
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з початковими умовами :  
0),,(',0),,( == kkkk ixuixu ττ , причому ),,('),,,( 11 rrrr ixuixu ττ −− –

відомі значення, kr ,1= . Отже, отримали послідовність задач Коші.  

Нехай 2)( xxxf βα += . Тоді система (6) запишеться у вигляді:
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 (7) 

 

3. Спрощення системи на основі процедури континуалізації 

Очевидно, що кожна з задач виду (7) є доволі громіздкою. Тому 
запропоновано наступну процедуру, що дозволить суттєво спростити 
розв’язок систем (7).  

Замінимо перші k-1 рівнянь (7) деякими неперервними анало-
гами. Маємо рівняння виду 
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Введемо деяку умовну відстань між індивідами, яка рівна a , 
xar =− )1( . Тоді ),,(),,( 1 tixutixu r =− , 
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З врахуванням останніх розкладів у ряд Тейлора та порядку 
малості доданків, що не перевищує )( 4aO , рівняння (8) запишемо у 

вигляді: 

   ),,,(),,(2)
12
),,(),,((),,('' 3

4
2

1 tixutixua
a

tixuatixutixum xxxxxxxxxtk βα ++=−   (9) 

Отримали диференціальне рівняння в частинних похідних, що 
дуже нагадує відоме рівняння Буссінеска [7]  

),,,()(),(),(
3

03
12

2
3

0 tixughugtxughtxu xxxxxxxxtt ++=  (10) 

де 0h  – глибина рідини у незбуреному стані, g – прискорення вільно-

го падіння, ),( txu – функція, що описує відхилення поверхні води від 

незбуреного стану. Зауважимо, що з точністю до )( 2aO  рівняння (9) є 

відомим хвильовим рівнянням, що описує, зокрема, коливання стру-
ни. Таке рівняння також допускає розв’язки, що являють собою ло-
калізовану хвилю і легко можуть бути отримані методом Т-
представлень [2]. Дослідженню солітонних розв’язків рівняння (9) 
буде присвячено нашу наступну публікацію. 
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Таким чином, замість системи (8) можемо розглядати рівняння 
виду: 
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де )),,( 1 tixu k−  – розв’язок рівняння (9). Такий підхід є наближеним, 

однак він дозволяє суттєво спростити алгоритм обрахунку значень 

kτ , що моделюють фронт відповідної хвилі.  

Висновки. В роботі розглянуто нову модель, що описує процеси 
поширення інформації в соціальних мережах. Застосування проце-
дури континуалізації дозволило спростити систему диференціальних 
рівнянь, на основі якої визначається момент активізації індивіда в 
результаті впливу на нього його партнерів. Цікавим результатом є 
саме рівняння у частинних похідних, яке отримане в результаті кон-
тинуалізації. Це рівняння автори назвали рівнянням типу Буссінеска 
через його схожість до відповідного рівняння Буссінеска (відмінність 
є лише у нелінійному члені). Останній факт говорить про перспектив-
ність пошуку солітонних розв’язків відповідних систем, коли збурен-
ня соціокомунікативного потенціалу являє собою локалізовану хви-
лю. Така хвиля нагадує локалізовану хвилю у ланцюжках кульок, 
з’єднаних пружинками, що детально вивчали Фермі, Паста та Улам. 
Виявлення локалізованих хвиль у соціокомунікативних процесах до-
зволить отримати пояснення низки ефектів, пов’язаних з поширен-
ням інформації, зокрема фейків у соціальних мережах. 
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LOCALIZED WAVES IN SOCIO-COMMUNICATIVE ENVIRONMENTS 

 

The article proposes a new class of models for the messages 

disseminating in social networks. This class of models takes into 

account the specific mechanisms of message transmission in the 

chains of the network graph. The process of information interchange 

was described as follows. Every person can receive a message and 

generate a new message of the same context if it’s social and 

communication potential exceeds a certain threshold. The message 

raises the growth of the social and communication potential of an 

individual according to a certain law (excitation equation of the axon), 

depending on the mass of the message. Receiving a re-message may 

also increase the social and communication potential and further re-

transmit messages or participate in discussions, forums, etc. We 

proposed a certain function ),,( tixu  that describes the level of opinion 

for each person, its deviation from the state of equilibrium caused by 

the information at some point in time.The authors have developed an 

original algorithm for calculating the time of transmission of 

messages along the corresponding chain, which is reduced to solving 

a series of Cauchy problems for systems of ordinary nonlinear 
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differential equations. A special continuuming procedure is 

formulated, which allows to significantly simplify the resulting 

systems of equations and replace part of the equations with an 

equation of the Bussinesca type. The presence of soliton solutions of 

the mentioned equations gives grounds to consider 

sociocommunication solitons as an effective tool for modeling the 

processes of messaging in social networks and to study their effects 

on their distribution. 

Keywords: social network; message flow graph; excitation; activity 

threshold; Cauchy problem; isolated wave; soliton; wave front; 

Bussinesc equation. 

___________________________________________________________ 

 

Турбал Ю. В., д.т.н., профессор, Бомба А. Я., д.т.н., профессор,  

Дриви Абд Алькалегт Хсен, аспирант, Сумая Аль Дхави Аль Шукри, 

аспирант, Турбал М. Ю., аспирант (Национальный университет  
водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 

 

УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ В СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДАХ 

 

В статье предложен новый класс моделей распространения сооб-

щений в социальных сетях. Указанный класс моделей учитывает 

специфические механизмы передачи сообщений в цепочках сете-

вого графа. Авторами разработан оригинальный алгоритм вычис-

ления моментов времени передачи сообщений по соответствую-

щему цепочке, который сводится к решению серии задач Коши для 

систем обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений. 

Сформулирована специальная процедура континуализации, что 

позволяет существенно упростить результирующие системы урав-

нений и заменить часть уравнений уравнением типа Буссинеска. 

Наличие солитонных решений, упомянутых уравнений, дает осно-

вания рассматривать социокомуникативные солитоны как эффек-

тивный инструмент моделирования процессов передачи сообще-

ний в социальных сетях и исследовать их влияние на их распрост-

ранение. 

Ключевые слова: социальная сеть; граф потока сообщений; возбу-

ждение; порог активности; задача Коши; уединенная волна; соли-

тон; фронт волны; уравнения Буссинеска.  
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