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МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ 

ДИФУЗІЇ 
 
Сучасні інформаційні потоки, котрі розраховані на конкретного споживача, мають, 

як правило, чітко визначену предметну або цільову спрямованість, що 
характеризується областю інтересів людини. Для  дослідження впливу інформації на 
соціум потрібно використовувати принципово новий інструментарій, який здатний 
адекватно відображати стан динамічної складової процесу розповсюдження інформації 
[1]. При цьому, розробка нових підходів не відміняє методики застосовування 
класичних способів аналізу та обробки інформаційних процесів, що реалізується у 
вигляді так званого механістичного підходу.  
В рамках даного підходу розглянемо один з варіантів формалізації процесів 

розповсюдження інформації. Позначимо через ),( txu  функцію рівня розповсюдження 
інформації в межах визначеної частки x , 10 ££ x , групи населення, обсяг якої не 
перевищує наперед заданої величини A .  
Будемо моделювати зміну рівня (концентрації) інформації у соціальній або 

регіональній групі населення за допомогою рівняння дифузії [2]. Цей процес 
аналогічний розповсюдженню деякої речовини протягом конкретного часового 
інтервалу ],0[ TtÎ  і може бути описаний скалярним рівнянням:  
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з початковою умовою 0)0,( =xu , 10 ££ x , та крайовою умовою 0),0( =tu , ],0[ TtÎ
,	 де )(tk  - коефіцієнт, що характеризує швидкість проникнення інформації (аналог 
коефіцієнта дифузії) і є пропорційним швидкості зміни частки населення, яка 
вважається чутливою до впливу зовнішньої інформації. 
Склад населення розбивається на 3 підгрупи: частка чутливих до впливу інформації 
1y , частка тих, що вже знаходяться під впливом інформації 2y , і частка байдужих до 
інформаційного впливу 3y . На основі моделі Кермана-Маккендріка [3] можна записати 
систему диференціальних рівнянь, що описує процес розповсюдження інформа-ції у 
загальній групі населення, а її розв’язки, відповідно, визначають величини часток 
окремих підгруп: 

)()()( 211 tytyty -=! , 
     )()()()( 2212 tytytyty -=! ,                   (2) 

)()( 23 tyty =! , 
з початковими умовами 1)0(;0)0()0( 321 === yyy .  
За таких припущень граничне значення частки населення, що відчу-ває вплив 

інформації, Gx , 1)(0 ££ G tx , буде залежати від часу, тобто маємо )(0 txx G££ , 
Atytytx /))()(()( 21 +=G , )(1 ty , )(2 ty  - компо-ненти розв’язку системи (2). Крім 

цього, можна покласти =)(tk )(tx!µ . 
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Шукаємо функцію ),( txu  у вигляді ),( txu = ))(( txX . Тоді для будь-якого моменту 

часу ],0[ TtÎ  отримуємо розв’язок рівняння (1) ),( txu = = )1( /)( µµ txe-- , що визначає 
рівень розповсюдження інформації в межах підгрупи, частка якої складає )(txG  від 
загальної кількості A , )()(0 txtx G££ .  
Цей розв’язок може бути узагальнений за умов припущення, що частина населення, 

яка має імунітет до впливу інформації, може через деякий час його втратити. Частина 
населення при цьому стає чутливою до впливу інформації, збільшуючи групу )(1 ty , і 
процес періодично повторюється. 
На рис.1 наведено приклад просторово-часового розподілу рівня розповсюдження 

інформації в групі населення, який розраховано за моделлю (1), (2), отриманої на основі 
рівняння дифузії. 

 
Рис.1. Розподіл рівня розповсюдження інформації з часом 

(коефіцієнт пропорційності 5.0=µ ) 
 

Побудову функції, яка визначає рівень розповсюдження інформації в межах підгруп, 
що відчуваюють вплив зовнішньої інформації, можна провести на основі рівняння 
дифузії (1), розглядаючи дві просторові координати 21, xx . У цьому випадку шукаємо 

функцію ),,( 21 txxu  у вигляді ),,( 21 txxu = 2/)))(())((( 2
2

1
1 txXtxX + . Граничні 

значення  )(1 txG , )(2 txG  часток населення, в межах яких розповсюджується інфор-
мація, визначатимемо компонентами )(1 ty , )(2 ty  розв’язку системи (2): )(0 1

1 txx G££ , 

)(0 2
2 txx G££ , Atytx /)()( 1

1 =G , Atytx /)()( 2
2 =G , а  коефіцієнт, що характеризує 

швидкість проникнення інформації, вважатимемо вектор-функцією 
Ttktktk ))(),(()( 21= = Ttxtx ))(),(( 21 !!µ . 

Тоді для будь-якого моменту часу ],0[ TtÎ  отримуємо розв’язок дифузійного 

рівняння (1) у вигляді ),,( 21 txxu = )1((5.0 /)(1 µµ txe-- + ))1( /)(2 µtxe--+ , який 
визначає рівні проникнення інформації в межах підгруп, частки яких подаються 
величинами )(1 txG ,	 )(2 txG  від загальної кількості A .  
Моделі дифузії розповсюдження інформації було використано для дослідження і 

оптимізації потоків рекламної інформації. Дифузійну модель впливу реклами 
розглянуто також з урахуванням показників динаміки товарів, що отримується на 
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основі статистичних звітів за результатами діяльності торгівельних підприємств.  
В результаті дослідження процесів розповсюдження рекламної інформації за 

допомогою запропонованого підходу проведено чисельні експерименти. Аналіз 
результатів моделювання дозволив зробити висновок про адекватність отриманих 
розрахунків параметрам реальних процесів зміни концентрації інформації в межах 
конкретно визначених груп населення, що відбувається внаслідок зовнішнього 
інформаційного впливу. 
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ФУРʼЄ АНАЛІЗ І ФАЗОВІ ПОРТРЕТИ КОРОТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 
 

 Дослідження та моделювання складних систем переважно здійснюють на 
підставі експериментальних даних, які подаються у вигляді часового ряду, тобто 
деякого дискретно-неперервного випадкового процесу. Аналіз таких даних можна 
здійснити двома способами.  
Перший спосіб полягає у поданні часового ряду такою узагальненою моделлю 
( ) ( ) ( ) ty t m t tj z= + + , 

в декартовій системі координат, де ( )m t  – тренд (загальна тенденція), на рис.1 
виділений жирною лінією,  ( )tj  –  коливальна складова, tz  – випадкова складова, що 
включає експериментальний шум вимірювання та помилки. Проте, таке подання, 
фактично, вказує на характер поведінки вимірюваного показника, а не на динаміку всієї 
системи. 

 
Рис1. Часовий ряд, представлений в декартовій системі координат. 


