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Анотацiя
Робота присвячена аналiзу загроз, що сприяють втiленню шкiдливих iнформацiйних впливiв на свiдомiсть користу-
вачiв вiдомих соцiальних мереж на прикладi Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram. Проведено паралель
мiж iнформацiйними впливами в цiлому, якi можливi для конкретних соцiальних мереж, механiзмами здiйснення
впливiв, що стосуються саме кiбербезпеки та вiдповiдними математичними моделями, якi можуть бути застосованi
для їх представлення та аналiзу. Адаптовано ряд типових моделей, виконано їх розповсюдження на поставленi
задачi та розроблено програмне забезпечення.
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Вступ

З розвитком iнформацiйно-комунiкацiйних техно-
логiй за останнi роки iстотно зросла важливiсть ре-
сурсiв нового типу – соцiальних мереж – як засобiв
поширення думок, що впливають на дiї користува-
чiв мережi. Вiдомо, що iз використанням соцiальних
мереж можна здiйснювати iнформацiйнi впливи, що
можуть порушувати кiбернетичну безпеку iнформа-
цiї як на рiвнi окремих громадян чи органiзацiй, так
i на рiвнi держави. Соцiальнi мережi є специфiчною
цiллю для кiбератак. Через соцiальнi мережi можна
здiйснювати вплив на свiдомiсть людей, формувати
суспiльну думку, поширювати iнформацiю (i дез-
iнформацiю) i органiзовувати масовi заходи. Люди
схильнi довiряти iнформацiї iз соцiальних мереж зна-
чно бiльше, нiж iнформацiї, яку поширюють ЗМI [1].
Iснують вже апробованi методики впливу. Таким чи-
ном, соцiальнi мережi – це одна з основних територiй
iнформацiйних вiйн.

1. Види iнформацiйних впливiв в соцiаль-
них мережах

Iнформацiйний вплив – процес та результат змi-
ни суб’єктом (суб’єктом впливу) поведiнки iншого
суб’єкта, його намiрiв, уявлень i оцiнок в ходi взаємо-
дiї з ним. Можна навести такi типовi iнформацiйнi
впливи, що зустрiчаються в соцiальних мережах:
1) неумисне розкриття високопосадовцями елемен-

тiв конфiденцiйної iнформацiї про рiзноманiтнi
заходи (в тому числi й пов’язанi про ведення
вiйськових операцiй). Наслiдки: компрометацiя
iнформацiї супротивником.

2) навмисне впровадження дезiнформацiї. Прикла-
ди: повiдомлення про теракти, що плануються;
повiдомлення про скоре настання дефолту; повi-
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домлення про значне пiдвищення цiн на проду-
кти масового споживання. Мета: насiювання па-
нiки та безладу. Наслiдки: подальше поширення
дезiнформацiї (в тому числi й поза соцiальни-
ми мережами), панiка серед населення. Цiльова
аудиторiя iнформацiйного впливу: широкi маси
населення.

3) навмисне впровадження полiтичної точки зору,
полiтичне забарвлення певних подiй, “бруднi”
технологiї. Приклади: активна критика полiти-
чних сил, конкретних депутатiв, уряду (тощо).
Мета: зрив передвиборчої кампанiї певного ви-
суванця, критика партiй, анти-агiтацiя. Як ва-
рiант – зневiра виборцiв i зрив виборiв взагалi.
Цiльова аудиторiя: виборцi.

4) заплановане втiлення антидержавних iдей у свi-
домiсть населення. Пiдрив авторитету прези-
дента, уряду тощо. Мета: насiювання занепа-
дницьких вiянь, зневiри у державних цiнностях.
Цiльова аудиторiя: громадяни.

5) впровадження iнформацiї про важливi подiї з
пiдмiнною датою (дата вказується у минулому,
робиться вигляд, що автор передбачав певний
розвиток подiй). Публiкацiя документiв iз пiдро-
бною датою, наказiв (в тому числi державного
рiвня), якi були нiбито створенi “заздалегiдь”.
Мета: завоювання довiри до автора повiдомлен-
ня, що може “передбачати” подiї. Манiпулюван-
ня фактами. Цiльова аудиторiя: читачi соцiаль-
них мереж, блогери.

6) навмисне впровадження iнформацiї, що спря-
мована на виклик негативних емоцiй в читача.
Приклад: “троллiнг” в коментарях, обурюючi по-
сти та фотографiї у вiдомих блогах тощо. Мета:
насiювання обурення, ненавистi, поглиблення
конфлiктiв. Цiльова аудиторiя: користувачi со-
цiальних мереж, читачi блогiв.
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1.1. Механiзми впровадження впливiв, якi
стосуються кiбернетичної безпеки для
рiзних соцiальних мереж:

• Впровадження впливiв в Facebook:
– блокування iнформацiї за допомогою ban –

група користувачiв може поскаржитись на
запис, i дописувача блокують на визначе-
ний термiн (достатньо i однiєї скарги аби
користувача заблокували);

– репости;
– лайки;
– плагiни Facebook в новинах – кнопки «По-

дiлитись в Facebook»;
– псевдоiнформування шляхом впроваджен-

ня записiв, датованих минулим часом;
– використання функцiй SDK Фейсбук. Су-

тнiсть: в екаунтi можна зберiгати рiзнi по-
казники – вiд game score до iнформацiї
про особистi вподобання. Деякi iнтернет-
магазини та iншi iнтернет-ресурси через
функцiї SDK зв’язуються iз Фейсбуком, i,
вiдповiдно, екаунтом покупця. Данi про
вподобання та покупки часто зберiгаються
у БД Фейсбука, бiльш безпечний спосiб
– зберiгати данi у БД iнтернет магазина
(iнтернет-ресурса, використовуваного кори-
стувачем). Аналiтичнi сервiси одержують
доступ до даних еккаунта, i через несанкцiо-
новане використання аналiтики або iнтеле-
ктуальний аналiз даних можна одержати
НСД до даних користувача чи органiзува-
ти виток iнформацiї (наприклад, до обсягiв
витрат високопосадовця, особистих вподо-
бань, особистого життя).

Механiзм «Зайти через Facebook» з використанням
Facebook SDK є досить захищеним способом авто-
ризацiї користувачiв в стороннiх додатках, оскiльки
сам пароль вводити не потрiбно, але пiсля того, як
користувач погоджується на надання даних, необхi-
дних програмою, Facebook SDK реалiзує потiк OAuth
2.0 User-Agent для змiни даних в Facebook вiд iменi
користувача. Незважаючи на те, що маркери нiкому
не розкриваються, зберiгаються вони в незашифрова-
ному виглядi в бiблiотецi Facebook SDK. Це означає,
що доступ до файлу з маркером можна отримати
навiть на незламаному Android або IOS-пристрої.
Небезпека полягає в тому, що абсолютно кожен до-
даток, що має право доступу до файлової системи
пристрою, можна використовувати для вiддаленого
викрадення аутентифiкацiйних маркерiв. Це дозво-
лить зловмиснику здiйснити вхiд в облiковий запис
жертви в Facebook. Це дозволяє здiйснювати будь-
якi дiї вiд iменi зламаного облiкового запису – писати
особистi повiдомлення, залишати коментарi до постiв
i багато iншого. Протидiя методу – не давати сто-
роннiм додаткам право доступу до файлової системи
пристрою.

• Впровадження впливiв в Twitter:
– швидкий обмiн iнформацiєю мiж хакерами

та терористами. Способи упередження – ви-

явлення вiдповiдних повiдомлень за ключо-
вими словами та розкодування хакерського
сленгу, вiдстеження обмiну iнформацiї мiж
користувачами.

– короткi повiдомлення (твiти);
– плагiни Твiттер в новинах – кнопки «Подi-

литись на Twitter»;
– лайки;
– приватнi повiдомлення
– репости.

• Впровадження впливiв в Linkedln:
– виток службової iнформацiї (користувачi

наводять зайву iнформацiю, що стосується
корпоративних iнтересiв, у сферi особистих
наукових та робочих iнтересiв );

– можливiсть компроментацiї певних компа-
нiй (користувачi можуть надавати недосто-
вiрну iнформацiю в своєму профiлi про пев-
ну компанiю).

• Впровадження впливiв в Google+:
– лайки;
– репости;
– плагiни Google+ в новинах – кнопки «По-

дiлитись на Google+»;
– приватнi повiдомлення
– публiкацiя недостовiрної iнформацiї яка пе-

реслiдує насiювання ворожнечi та негатив-
них почуттiв, при певнiй кiлькостi пiдпи-
сникiв та репостiв ця iнформацiя може по-
трапити на першi сторiнки пошукової си-
стеми Google, адже iнформацiя з Google+
дозволяє впливати на формування пошу-
кової видачi. Також згiдно з результатами
численних тестiв та експериментiв було з’я-
совано, що наявнiсть кнопки +1 на сайтi
дозволяє показувати його значно вище в
пошуку по певним категорiям запитiв;

– компрометацiя певних осiб шляхом створе-
ння пiдробних профiлiв та накручуванням
пiдписникiв за допомогою спецiальних сер-
вiсiв.

• Впровадження впливiв в Instagram:
– публiкацiя пiдробних фотографiй, якi пере-

слiдують дезiнформацiю користувачiв, чи
насiювання ворожнечi та негативних почут-
тiв.;

– репости;
– лайки;
– приватнi повiдомлення;
– публiкацiя фотографiй, якi чинять визна-

чений вплив на цiльову аудиторiю.
В цьому контекстi можна видiлити основнi задачi
кiбербезпеки, пов’язанi iз соцiальними мережами

1.2. Задачi кiбербезпеки, пов’язанi iз соцi-
альними мережами

• аналiз та виявлення джерел дезiнформування
чи впровадження iнформацiйних повiдомлень,
що можуть негативно впливати на свiдомiсть
громадян,

Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки
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• запобiгання порушенням конфiденцiйностi та цi-
лiсностi iнформацiї (що є особливо важливим
iз урахування того, що багато високопосадовцiв
активно використовують он-лайновi соцiальнi
мережi, i деякi офiцiйнi заяви уперше зявляю-
ться саме у соцiальних мережах (наприклад, у
профiлi Facebook П.Порошенко: середня кiль-
кiсть постiв щодня – 1.95 , середня кiлькiсть
репостiв та лайкiв пiд публiкацiєю – 4007 )),

• упередження та профiлактика нагнiтання панi-
ки та манiпуляцiї свiдомiстю громадян,

• вироблення заходiв по реагуванню на небажанi
подiї, спровокованi iнформацiйними впливами в
соцiальнiй мережi.

2. Математичне моделювання

Задачi кiбербезпеки в просторi соцiальних мереж
можуть вирiшуватись штатними засобами, такими
як виявлення та блокування облiкових записiв, що
є джерелами шкiдливих iнформацiйних впливiв, по-
будова та реалiзацiя полiтики безпеки в соцiальних
мережах iз використанням iнформування користува-
чiв та вбудованих засобiв захисту даних користувача
та iнших. Однак для розв’язання задач стратегiчної
iнформацiйної боротьби, i, вiдповiдно, розв’язання
задач захисту вiд небажаних впливiв у соцiальних
мережах можна використовувати математичне мо-
делювання [2, 3]. Соцiальнi мережi забезпечують
специфiчнi механiзми для наступальної та оборонної
iнформацiйної боротьби [4, 5]. Також ним притаманнi
певнi загрози безпеки iнформацiї.

2.1. Епiдемiчнi моделi

Представляють собою ефективний спосiб вивчен-
ня розповсюдження iнформацiї. Використана стан-
дартна модель типу Susceptible-Infectious-Recovered,
запропонована Кермаком та МакКендрiком. Нехай
в мережi можна видiлити групи користувачiв, якi а)
можливо, є прихильниками певної iдеї (змiнна 𝑆(𝑡)),
б) активно розповсюджують iдею та є її вiдкритими
прихильниками (змiнна 𝐼(𝑡)), в) остаточно розчару-
вались в данiй iдеї або були переконанi на користь
протилежної думки (𝑅(𝑡)). Дана модель основана
на такому циклi розповсюдження iнформацiї: вва-
жається, що спочатку користувач може стати при-
хильником певної iдеї (змiнна 𝑆(𝑡)); якщо на нього
вплинув iнший користувач, що є вiдкритим прихиль-
ником певної iдеї i активно її розповсюджує(змiнна
𝐼(𝑡)), то вiн може стати прихильником iдеї з ймовiр-
нiстю 𝛽; в майбутньому, через деякий промiжок часу
людина може вiдмовитися вiд нав’язаної iнформа-
цiї i перестати бути вразливою (𝑅(𝑡)) з ймовiрнiстю
𝛾. Динамiка першої, другої та третьої групи в часi
описуватиметься системою:

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 𝛽𝑆𝐼; (1)

𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝐼; (2)

𝜕𝑅

𝜕𝑡
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝐼; (3)

Критичний параметр

𝑅0 =
𝛽𝑆0

𝛾
(4)

2.2. Клiтинковi автомати

Для моделювання процесiв розповсюдження iн-
формацiї в соцiальнiй мережi (можна розглядати як
складну систему, що складається з великої кiлькостi
агентiв, взаємодiя мiж якими приводить до масшта-
бної колективної поведiнки, яку важко передбачити
й аналiзувати) використано клiтиннi автомати. Клi-
тинний автомат складається iз набору об’єктiв, якi
складають регулярну решiтку. Стан кожного взято-
го агента в кожний момент часу характеризується
певною змiнною. Стани синхронно змiнюються через
дискретнi iнтервали часу у вiдповiдностi iз правила-
ми, якi можуть залежати вiд станiв найближчих су-
сiдiв агенту. Для побудови логiки роботи клiтинного
використано припущення на яких базується порогова
модель бiльшостi та порогова модель одностайностi.
В Пороговiй моделi бiльшостi Majority Threshold
(MT) model на кожному кроцi кожний агент може
змiнити свою думку, випадково вибравши одного
iз сусiдiв та прийнявши його iдею. Соцiальна мере-
жа представлена неорiєнтованим графом, де кожен
вузол має множину сусiдiв та довiльним чином iнiцi-
алiзується (присвоюється значення 1 або 0) В кожен
момент часу, кожен вузол випадково вибирає одно-
го iз сусiдiв та приймає його думку з вiдповiдною
ймовiрнiстю. Нехай клiтинка стає активною, якщо
якнайменше три її сусiда з 8-ми є активними. Три –
це порогове число. Процес продовжується доти, доки
є можливiсть активувати iншi клiтинки. Клiтинка
перестає бути активною на наступному кроцi, якщо
лише менш або дорiвнює 2 сусiда є активними.

Модель також може використовуватись у системах
голосування, розподiлених обчислень та iнших. По-
рогова модель одностайностi (Unanimous Threshold
(UT) model) зазвичай використовується при вивченнi
безпеки та вразливостей комплексних мереж. Тоб-
то, агент стає активним лише тодi, коли всi 8 його
сусiдiв є активними. Агент перестає бути активном
на наступному кроцi, якщо менше за 8 сусiдiв актив-
нi. В цiй моделi мається на увазi, що мережа має
iдеальну стiйкiсть до впливiв.

2.3. Вплив критичного параметру на розпо-
всюдження iнформацiйного впливу

У цьому роздiлi експерементально перевiряється
залежнiсть якiсних характеристик iнформацiйних
впливiв вiд кiлькостi можливих прихильникiв певної
iдеї. Для соцiальних мереж ключовим показником є
критичний параметр (4) – «ймовiрнiсть переконати
сусiда», при перевищеннi якої навязана iнформацiя
розповсюдится по всiй соцiальнiй мережi. Критичний
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Рис. 1. критичний параметр бiльше 1

Рис. 2. Критичний параметр менше 1

параметр дуже залежить вiд властивостей графа со-
цiальної мережi (число вершин, розподiл зв’язкiв),
тому розповсюдження iнформацiї залежить вiд ви-
браної моделi представлення графа мережi. Якщо
соцiальну мережу представити випадковим графом,
то iнформацiя з ймовiрнiстю розповсюдження ви-
ще критичного параметра (рис. 1) експоненцiально
швидко розповсюджується, iнформацiя з ймовiрнi-
стю розповсюдження нижче критичного параметра
(рис. 2) експоненцiально швидко забувається.

Висновки

В данiй роботi виконано аналiз загроз вiдомих
соцiальних мереж на прикладi Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, Instagram, видiлено тi загрози,
що сприяють втiленню шкiдливих iнформацiйних
впливiв, розроблено модель загроз. Видiлено вбудо-
ванi механiзми соцiальних мереж, що сприяють не-
санкцiонованому втручанню та здiйсненню iнформа-
цiйного вплива (зокрема, деякi вразливостi FaceBook
SDK). Адаптовано ряд типових моделей, виконано їх
розповсюдження на поставленi задачi та розроблено
програмне забезпечення. Дослiдження проведене в
тому числi за допомогою розробленого програмно-
го забезпечення показало, що найбiльш сприятли-
вим середовищем для впровадження iнформацiйних
атак є Facebook та Twitter. У роботi експеримен-
тально визначенi залежностi кiлькостi користувачiв
(можливих прихильникiв певної iдеї), необхiдних для
початку iнформацiйної атаки, вiд ймовiрностi стати
прихильником iдеї та ймовiрностi її вiдкинути.
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