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Úvod
Dolovanie údajov sa využíva v mnohých oblastiach technických, prírodných,
humanitných a ekonomických vied. Veľké množstvo dát a potreba výpočtovo-podporovaného
rozhodovania prináša so sebou aj dopyt pre odborníkov z oblasti dolovania údajov
a manipulácie s údajmi. Týchto odborníkov na dátovú analýzu je nedostatok a študenti
so znalosťami z oblasti dátovej vedy majú potenciál byť vysoko žiadanými na trhu práce.
Analýza sietí je v súčasnosti predmetom záujmu mnohých výskumníkov v oblasti
počítačových vied, ale aj vo fyzike, biológii, či v sociológii. Motiváciou je napríklad
schopnosť interpretovať hrany, teda vzťahy v sociálnej sieti, ktoré vznikajú z priateľstva,
strategického spojenia, povinnosti, alebo aj z iných dôvodov. Ak je jasná interpretácia týchto
vzťahov, potom je objekt charakterizovaný štruktúrou týchto vzťahov, napríklad vo forme
hierarchie alebo tranzitivity. Veľké množstvo štatisticky orientovaných publikácií sa venuje
modelovaniu mechanizmov a vzťahov jednotlivých vlastností siete a testovaním hypotéz
o štruktúra siete.
V oblasti fyziky majú výskumníci tendenciu zaujímať sa o pochopenie rozdielnych
mechanizmov vytvorenia siete. Napríklad, spoločný modelovací cieľ je vysvetliť, ako daná
sieť dosiahne určitú mieru distribúcie alebo priemeru v čase. Niekoľko konceptov analýzy
sieti našlo uplatnenie v oblasti výpočtovej biológie. Napríklad úloha klasifikácie funkcií
proteínov sa dá formulovať aj ako hľadanie skrytých skupín interakčnej siete proteín-proteín,
s cieľom lepšie porozumieť základným biologickým procesom. Identifikácia podobnosti
uzlov v sieťach môže byť využitá pri funkčnej génovej anotácii. Zarovnanie grafov, teda
mapovanie grafu na graf s cieľom identifikovať podobnosť, možno použiť na vyhľadanie
podgrafov, ktoré sú bežné medzi druhmi, čím sa zlepšuje naše chápanie vývoja.
Vo všeobecnosti, hľadanie vzorov, čiže podgrafov, má rovnako veľké množstvo aplikácií.
Pri analýze komunikačných sietí, napr. pri detekcii možných latentných teroristických
buniek, má dôležitý význam úloha nájdenia skrytých skupín. Súvisiaca úloha objavovania
"rolí" jednotlivých uzlov je užitočná pre určenie identity a pre analýzu sietí organizácií. Tieto
aplikácie často využívajú prístup strojového učenia vo forme segmentovania grafov,
tzv. graph partitioning. Súvisiacou otázkou je funkčné zhlukovanie, pri ktorom nie je cieľom
štatisticky zoskupovať prvky siete, ale objavovať členov dynamických komunít s podobnými
funkciami, založené na existujúcej štruktúre.
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Siete sa často používajú aj na predpovedanie chýbajúcich informácií, napríklad
na predikciu chýbajúcich odkazov v sieti. Ďalšie aplikácie zahŕňajú nájdenie kľúčového
chýbajúceho odkazu v obchodnej alebo teroristickej sieti, alebo výpočet pravdepodobnosti,
že zákazník zakúpi nový produkt vzhľadom na daný vzor nákupov svojich priateľov.
V oblasti sietí má mnoho aplikácií aj koncept šírenia informácií, napríklad šírenie
vírusov v počítačovej sieti, šírenie epidémií, virálny marketing. Existuje viacero štúdií, ktoré
sa zaoberajú hľadaním optimálnej sieťovej konfigurácie pre smerovanie. Iné dostupné práce
predpokladajú, že štruktúra siete je už daná a skúmajú vhodné modely pre šírenie ochorení
alebo informácií.
V týchto vysokoškolských učebných textoch prezentujeme základné pojmy z oblasti
sietí a teórie grafov. Zaoberáme sa prehľadávaním grafov do šírky a do hĺbky. Prezentujeme
statické a dynamické modely siete. Popisujeme problematiku detekcie prekrývajúcich
sa a neprekrývajúcich sa komunít v orientovaných a neorientovaných sieťach. Rôzne prístupy
k detekcii anomálií v sieťach tvoria tiež dôležitú časť týchto vysokoškolských učebných
textov. Záverečná kapitola je venovaná spektrálnemu zhlukovaniu, ktoré zohráva významnú
úlohu pri dolovaní údajov v grafoch sietí pre rôzne aplikačné domény.
Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov bakalárskych, magisterských,
inžinierskych a doktorandských študijných programov informatických, ale aj študentov
neinformatických odborov. Študijné materiály sú vhodné aj pre ďalších záujemcov s ohľadom
na zlepšenie ich vedomostí a praktických skúseností v oblastiach informatického zamerania
a poskytujú možnosť na uplatnenie študentov v IT firmách pri riešení praktických úloh.
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1 Siete a grafy
Pod sieťou rozumieme systém, ktorý obsahuje veľa podobných, navzájom
prepojených častí, medzi ktorými je možný pohyb alebo komunikácia. Rôzne sieťové
zariadenia a ich prepojenie môžeme pozorovať v elektrárňach, rozvodoch a rozvodniach
zariadení, spotrebičoch. Sieť tvorí aj krvná obehová sústava tvorená orgánmi, cievami
a vlásočnicami. Ďalšími príkladmi sietí sú medzinárodné obchodné siete, burzy, dopravné
siete, inžinierske siete, biologické siete, siete nemocníc a ich dostupnosti. S pojmom sieť sa
môžeme stretnúť aj v súvislosti so vzájomným prepojením užívateľov, skupín, stránok.
Sociálnu sieť môžeme definovať ako sieť interakcií alebo vzťahov, v ktorej uzly
pozostávajú z užívateľov, resp. činiteľov a hrany predstavujú interakcie a vzťahy medzi nimi.
Sociálna sieť môže byť aj online služba alebo miesto na internete, kde ľudia môžu vytvárať,
udržiavať a manažovať svoje interpersonálne vzťahy, napríklad Facebook.
Siete sú často jadrom komplexných systémov. Rozvoj sietí nadviazal na vývoj
v oblastiach mapovania internetu, chemických reakcií, ľudského genómu a ďalších odvetví.
Grafy sa stali najpoužívanejším prostriedkom na popis sietí v prírodných aj sociálnych
vedách. Vďaka ich univerzálnosti je možné zachytiť vlastnosti siete. Rozvoj teórie grafov
siaha do 18. storočia, dolovanie údajov sa začína rozvíjať na konci 20. storočia, analýza sietí
sa dostáva do popredia od roku 2000. Napriek rozdielnosti sietí (sociálne, prírodne, technické,
a iné), ich vývoja (evolúcia, rozvoj webu, fyzikálne princípy) a rôznym spôsobom ich
mapovania, majú totiž rôzne siete podobné princípy a vlastnosti. Podobné vlastnosti majú
grafy, popisujú komplexne údaje pomocou jednoduchej štruktúry bez ohľadu na vedeckú
disciplínu, ktorej sa údaje týkajú.
Siete môžeme reprezentovať matematickým modelom, grafom, s vrcholmi
a prepojeniami medzi nimi. Vrcholmi budú v prípade sociálnych sietí reprezentovaní
napríklad konkrétni ľudia a hranami budeme rozumieť ich vzájomné prepojenia, prípadne
vzťahy medzi nimi.
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1.1 Základné pojmy teórie grafov
Graf definujeme ako dvojicu (V, E), kde V je množina vrcholov a E je množina hrán
(E  VV). Ak napríklad V={v1,v2,v3}, E={e1, e2} a e1=(v1,v2), tak hovoríme, že hrana e1
inciduje s vrcholmi v1 a v2.
Stupeň vrchola vi predstavuje počet hrán s ním incidentných, označujeme ho deg(vi).
Vrchol v1 je susedným vrcholom s vrcholom v2, ak existuje hrana e1, ktorá inciduje s v1 a v2.
Cesta predstavuje postupnosť susedných vrcholov grafu bez opakovania, v ktorej
každé dva za sebou idúce vrcholy sú spojené hranou. Dĺžka cesty je definovaná ako počet
hrán na ceste.
Priemer grafu je dĺžka najdlhšej cesty v grafe. Graf nazývame súvislý, ak medzi
každými dvoma vrcholmi existuje cesta.
Podgraf je ľubovoľná podmnožina vrcholov a podmnožina s nimi incidentných hrán.
Komponent grafu (maximálny súvislý podgraf) je taký súvislý podgraf grafu, ktorý nie je
obsiahnutý v žiadnom väčšom súvislom podgrafe grafu. Graf je súvislý, ak má práve jeden
komponent.
Kružnica je graf, ktorý sa skladá z uzavretej postupnosti prepojených vrcholov. Strom
je neprázdny súvislý graf, ktorý neobsahuje kružnicu.
Bipartitný graf je graf, v ktorom množina vrcholov V môže byť rozdelená do dvoch
množín V1 a V2, tak, že každá hrana má jeden vrchol vo V1 a druhý vrchol v množine V2.
Grafy môžu byť orientované alebo neorientované. Orientovaný graf slúži
na reprezentáciu nesymetrických relácií, pričom hrany sú asociované s usporiadaním
vrcholov. Napríklad telefónny rozhovor môžeme chápať ako orientovanú hranu od volajúceho
k volanému, spoločné priateľstvo môžeme na druhej strane rozumieť ako neorientovanú
hranu. Hrany v grafoch môžu byť taktiež ohodnotené a neohodnotené. V prípade
ohodnotených hrán je ku každej hrane priradené reálnej číslo.

7

1.2 Reprezentácia grafu
Graf môžeme reprezentovať maticou susednosti, maticou incidencie, zoznamom hrán
a zoznamom vrcholov alebo objektovým prístupom.
Matica susednosti neorientovaného grafu G s n vrcholmi je n x n matica A = {aij},
pričom indexy predstavujú vrcholy, medzi ktorými existuje hrana. Hodnoty na pozícii aij
v matici susednosti budú pre neohodnotený graf rovné 0, ak hrana medzi vrcholmi vi a vj
neexistuje. Hodnoty budú rovné 1, ak medzi vrcholmi vi a vj hrana existuje. Pre ohodnotený
graf bude v matici susednosti váha hrany medzi vrcholmi vi a vj rovná 0, ak hrana neexistuje.
Matica susednosti pre graf s množinou vrcholov V = { A, B, C, D, E } je znázornená
na obrázku 1.

A (0)

B (1)

C (2)

D (3)

E (4)

Obr. 1. Príklad matice susednosti neorientovaného grafu s označením vrcholov, prípadne
s označením indexov poľa
Reprezentácia

grafu

pomocou

zoznamu

hrán

a zoznamu

vrcholov

z predchádzajúceho príkladu by mala nasledujú podobu:
•

zoznam hrán: (A,B), (B,C), (B,D), (D,E), (E,C),

•

zoznam vrcholov: (A,B,C,E,D).
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Matica incidencie grafu G = (V, E) s n vrcholmi a m hranami je n x m matica
B = {bij}, v ktorej platí, že ak hodnota na pozícií bij je 1, tak potom vrchol vi je jedným
z vrcholov incidujúcich s hranou ej. Naopak, ak vrchol Vi nie je incidentný s hranou ej, tak
hodnota na pozícii bij je rovná 0.
Reprezentácia grafu objektovým prístupom závisí od použitého programovacieho
jazyka, napríklad v jazyku Graph.java z knižnice PAZGraphs.jar v programovacom jazyku
Java. V tomto prípade objekt graf je reprezentovaný objektom Graph, objekt Vertex
reprezentuje vrchol grafu a objekt Edge reprezentuje hranu v grafe.

Graph fb = new Graph();
Vertex u = fb.addVertex("Janko");
Vertex v = fb.addVertex("Marienka");
Edge priatelstvo = fb.addEdge(u, v);
System.out.println(fb);
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1.3 Ciele dolovania údajov v grafoch sietí
Dostupnosť veľkých dát v súčasnosti podnietila rozvoj veľkých sietí. To zvýšilo
nároky na metódy ukladania a dostupnosti dát. Vyvíjajú sa nové algoritmy na spracovanie
údajov v grafoch sietí, ktoré sa nazývajú aj grafové algoritmy. Dolovanie údajov v grafoch
sietí je užitočné nielen z hľadiska prehľadávania siete, ale aj analýzy a nájdenia netriviálnych
závislostí v sieti. Cieľom dolovania údajov v grafoch sietí je napríklad:
•

kompresia grafov,

•

hľadanie komplexných štruktúr,

•

rozpoznávanie komunít a vzorov,

•

predikcia budúcich vzťahov,

•

detekcia anomálií,

•

identifikácia kľúčových vrcholov,

•

kvalitnejšia vizualizácia,

•

identifikácia pozitívnych a negatívnych vplyvov.

Dôležitou súčasťou problematiky dolovania údajov v grafoch sietí je aj použitie
vhodnej reprezentácie grafov, nájdenie vhodného modelu pre riešenie požadovaného
problému vo forme grafu, reprezentácia vzdialeností v grafe a použitie vhodnej metriky,
výber vhodných klasických a aproximačných algoritmov na grafoch, či výpočtová zložitosť
jednotlivých algoritmov.
Sieť a graf nemusia mať vždy ekvivalentnú silu popisu. Napríklad na popis zmeny,
ak nás zaujíma vývoj siete, nám jeden graf nemusí postačovať, lebo zachytáva iba aktuálnu
situáciu. Napríklad medzi účastníkmi workshopu môžeme očakávať, že na sociálnej sieti
nadviažu viacero kontaktov, aj keď sa práve prvý krát stretli. Graf vyjadruje situáciu pred
uzavretím nových priateľstiev alebo po ich uzavretí. V takýchto prípadoch môžeme použiť
postupnosť grafov na tzv. analýzu dynamických grafových štruktúr.
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2 Prehľadávanie grafov
Prehľadávaním grafu rozumieme postupné navštevovanie všetkých vrcholov
prechádzaním pozdĺž hrán. Každý vrchol, ale aj hranu, pri tomto prechádzaní môžeme
navštíviť viackrát. Prehľadávanie grafu G teda definujeme ako konštrukciu podgrafu, ktorý
obsahuje všetky vrcholy grafu G, ale nemusí nutne obsahovať všetky hrany.
Prehľadávanie grafu je väčšinou závislé od štartovacieho vrchola. Pri spracovaní
veľkých grafov má význam objektový prístup, pričom ako aktuálnu informáciu uchovávame
pre každý vrchol susedné hrany a susedné vrcholy. Myšlienka algoritmu je založená na
zistení, či sa z určitého vrchola grafu vieme dostať do všetkých ostatných. Po navštívení
každého vrchola navštívime aj všetkých jeho susedov.
V tejto kapitole prezentujeme metódy prehľadávania grafu do šírky a prehľadávanie
grafu do hĺbky. Ako motivácia pre tento problém nám môže poslúžiť úloha, ako zistiť, či je
graf súvislý, teda či existuje spojenie medzi každými dvoma vrcholmi grafu. Túto úlohu
môžeme interpretovať ako hľadanie súvislosti cestnej a komunikačnej siete, letecké spojenie
medzi všetkými uvažovanými mestami, či hľadanie izolovaných sociálnych skupín.

2.1 Algoritmus prehľadávania grafu do šírky
Algoritmus prehľadávania grafu do šírky pracuje vo fázach – v každej fáze navštívime
nenavštívených susedov tých vrcholov, ktorí boli po prvýkrát navštívené v predchádzajúcej
fáze. Na obrázku 2 je znázornená postupnosť navštívenia jednotlivých vrcholov.

2

1

3

0

2

2
3

Obr. 2. Príklad prehľadávania grafu do šírky
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Pri implementácii prehľadávania do šírky v programovacom jazyku Java použijeme
rad, ktorý obsahuje len navštívené vrcholy, ktorých susedov sme ešte nenavštívili.
Zdrojový kód prehľadávania do šírky môže mať nasledujúcu podobu:
public static Map<Vertex, Boolean> bfs(Graph g, Vertex start) {
Map<Vertex, Boolean> navstiveny = g.createVertexMap(false);
Queue<Vertex> rad = new LinkedList<Vertex>();
navstiveny.put(start, true); rad.offer(start);
while (!rad.isEmpty()) {
Vertex v = rad.poll();
for (Vertex sused : v.getOutNeighbours())
if (!navstiveny.get(sused)) {
navstiveny.put(sused, true);
rad.offer(sused);
}
}
return navstiveny;
}

Ak prehľadávanie do šírky aplikujeme na vrchol A grafu na obrázku 3, vrcholy F a G
nenavštívime. Graf teda nie je súvislý. Maximálny súvislý podgraf, teda množinu vrcholov,
ktoré sú navzájom prepojené cestami v grafe, nazývame komponent grafu. Graf na obrázku 3
má 2 komponenty. Na hľadanie komponentov grafu je možné použiť prehľadávanie do šírky,
ale aj iné algoritmy na testovanie súvislosti grafov.

D

F

G

A

Obr. 3. Príklad nesúvislého grafu

B

E

C
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Graf je súvislý, ak prehľadávanie do šírky navštívi všetky vrcholy grafu.
Prehľadávanie do šírky vieme použiť aj na výpočet najkratšej cesty z daného vrchola
do všetkých ostatných. Navštívené hrany totiž vytvárajú súvislý podgraf bez cyklov, teda
minimálnu množinu hrán, ktoré musíme zachovať, aby graf ešte ostal súvislý. Takúto
množinu hrán nazývame kostrou prehľadávania do šírky.
Kostra grafu je podmnožina T hrán grafu G taká, že medzi každými 2 vrcholmi grafu
existuje cesta využívajúca len hrany kostry T, pričom odobratím ľubovoľnej hrany kostry už
táto vlastnosť nebude platiť.
Jeden graf môže mať viacero kostier. Metóda prehľadávania do šírky sa môže použiť
na nájdenie sociálnej vzdialenosti medzi osobami, nájdenie dopravného spojenia
s minimálnym počtom prestupov, alebo v komunikačnej sieti na nájdenie minimálnej
množiny spojení na modernizáciu, aby medzi každými 2 uzlami bolo spojenie
po modernizovaných (napr. optických) linkách.

2.2 Algoritmus prehľadávania grafu do hĺbky
Algoritmus prehľadávania grafu do šírky v predchádzajúcej časti si môžeme
predstaviť ako vlnu, ktorá sa šíri v grafe. Na druhej strane, algoritmus prehľadávania grafu
do hĺbky je možné zjednodušene označiť ako putovanie po grafe, pri ktorom postupne
putujeme k novému nenavštívenému vrchola až kým nenájdeme vrchol, ktorý neobsahuje
nenavštívených susedov. V takom prípade sa vrátime späť do predchádzajúceho vrchola,
z ktorého sme prišli a znovu hľadáme nenavštívených susedov.

4
5
1
6

3
2

Obr. 4. Príklad prehľadávania do hĺbky
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Na obrázku 4 je znázornené putovanie z vrchola označeného číslom 1 do vrchola číslo
6. Vrchol číslo 6 neobsahuje nenavštívených susedov, a teda sa vrátime do vrchola 5. Vrchol
5 tiež neobsahuje nenavštívených susedov, a teda sa vrátime do vrchola 4. Keďže vrchol 4
obsahuje nenavštívený susedný vrchol, putujeme v grafe do vrchola číslo 7 (obrázok 5).
Prehľadávanie do hĺbky sa končí, ak sa vrátime späť do vrchola číslo 1, a teda už niet
nenavštívených susedov.

4

8

7
5
1
3

6

Obr. 5. Pokračovanie príkladu prehľadávania do hĺbky

2

Zdrojový kód rekurzívneho prehľadávania do hĺbky môže mať nasledujúcu podobu:
public void dfs(Vertex v, Map<Vertex, Boolean> navstiveny) {
navstiveny.put(v, true);
for (Vertex sused : v.getOutNeighbours())
if (!navstiveny.get(sused))
dfs(sused, navstiveny);
}
public

Map<Vertex,

Boolean>

dfsRekurzivne(Graph

g,

Vertex

start) {
Map<Vertex, Boolean> navstiveny = g.createVertexMap(false);
dfs(start, navstiveny);
return navstiveny;
}
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Zdrojový kód nerekurzívneho prehľadávania do hĺbky s využitím zásobníka môže mať
nasledujúcu podobu:
public

static

Map<Vertex,

Boolean>

dfsNerekurzivne(Graph

g,

Vertex start) {
Map<Vertex, Boolean> navstiveny = g.createVertexMap(false);
Stack<Vertex> zasobnik = new Stack<Vertex>();
zasobnik.push(start);
while (!zasobnik.isEmpty()) {
Vertex v = zasobnik.pop();
if (navstiveny.get(v))
continue;
navstiveny.put(v, true);
for (Vertex sused : v.getOutNeighbours())
if (!navstiveny.get(sused))
zasobnik.push(sused);
}
return navstiveny;
}

Postupne navštívené hrany v prehľadávaní do hĺbky definujú kostru prehľadávania do
hĺbky. Časová náročnosť oboch algoritmov je pri vhodnej reprezentácii grafu O(n + m), kde n
je počet vrcholov a m je počet hrán. Pri použití matice susednosti majú oba algoritmy časovú
zložitosť O(n2), keďže každý z n vrcholov navštívime len raz, v každom vrchole preskúmame
nanajvýš n jeho susedov. Prehľadávanie do hĺbky vo všeobecnosti vyžaduje menej pamäte
(pri vhodnej implementácii), prehľadávanie do šírky však navyše hľadá aj najkratšie cesty.
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3 Modely sietí
Formálne štatistické modely na analýzu sieťových údajov sú významným predmetom
záujmu v rôznych študijných oblastiach a väčšina z nich zahŕňa formu grafického
znázornenia. Pravdepodobnostné modely v grafoch pochádzajú z roku 1959. Spolu
s empirickými štúdiami v sociálnej psychológii a sociológii od šesťdesiatych rokov
20. storočia tieto počiatočné diela znamenali vznik aktívnej komunity v oblasti analýzy sietí,
pričom v 70. rokoch vznikajú aj prvé významné publikácie. Tieto snahy sa následne objavili
aj v štatistickej literatúre na konci 70. a 80. rokov. V posledných desaťročiach zaznamenávajú
modely v sieťach prudký rozmach aj v oblasti fyziky a počítačových vied, napríklad pri
dolovaní údajov a dátovej analýze. Nárast celosvetového webu a vznik online „sieťových
komunít“ ako napríklad Facebook, LinkedIn, či MySpace ďalších profesionálnych sieťových
komunít má za následok zvýšený záujem o štúdium sietí a analýzu sieťových údajov.
V tejto kapitole predstavíme najdôležitejšie statické a dynamické modely sietí a ich
vzájomné vzťahy. Modely sietí popíšeme aj formálne a prezentujeme interpretáciu
parametrov a ich odhadov. V záverečnej časti uvádzame popis niektorých otvorených
problémov a výziev pre strojové učenie a štatistiku.

3.1 Statické modely sietí
Viacero základných modelov sietí je vo svojej podstate statických. Z hľadiska
základnej analýzy sú zaujímavé lokálne a globálne štatistiky siete, ktoré nám čiastočne
vyjadrujú, do akej miery vieme pokryť charakteristiku reálnej siete. Statické modely sietí
v oblasti matematiky majú svoj pôvod v tzv. Erdös-Rényi-Gilbertovom modeli z oblasti
náhodných grafov, ktorého koncept priamo viedol k dvom typom zovšeobecnení:
a) modely bezškálových grafov – zovšeobecnenia v štatistickej fyzike, ktoré viedli
k mocninovým zákonom pre rozdelenie stupňov vrcholov,
b) modely zameniteľných grafov – zovšeobecnenia, ktoré zavádzajú slabú závislosť
medzi hranami riadeným spôsobom, čo vedie vo väčšej miere k štruktúrovaným
prepojeniam a umožňujú modelové porovnávacie stratégie založené na teórii
informácií.
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V druhej línii vznikli statické modely sietí v oblasti sociálnych vied z dôvodu potreby
analýzy sociálnych sietí. Napríklad p1 model Hollanda a Leinhardta, ktorý v istom zmysle
tiež zovšeobecňuje Erdös-Rényi-Gilbertov náhodný grafový model, zakladá vetvu
zovšeobecnených exponenciálnych modelov náhodných grafov. Niektoré z týchto modelov
umožňujú interpretáciu pre ich použitie na opis dynamických zmien v grafe a evolučných
procesov. Takéto interpretácie si predstavíme v podkapitole 3.2.

3.1.1 Erdös-Rényi-Gilbertov náhodný grafový model
Od roku 1950 sa v literatúre objavujú sieťové modely v tvare
𝐺(𝑉, 𝑝),
pričom 𝑉 je množina 𝑛 vrcholov a 𝑝

je pravdepodobnosť existencie hrany medzi

ľubovoľnými dvoma vrcholmi. Hodnota 𝑝 je nezávislá od existencie ďalších hrán. Formálne
vlastnosti jednoduchých náhodných grafových sietí boli skúmané v prácach Gilberta (1959)
a Erdös-Rényi (1959). Model 𝐺(𝑉, 𝑝) má binomické rozdelenie pravdepodobnosti, pričom
platí, že
𝑛

P( 𝐺(𝑉, 𝑝) má 𝑚 hrán | 𝑝 ) = 𝑝𝑚 (1 − 𝑝)( 2 )−𝑚 .
Tento model teda špecifikuje pravdepodobnosť p existencie hrany medzi ľubovoľnými dvoma
vrcholmi a očakáva sa celkový počet hrán 𝑝(𝑛2).
Erdös-Rényi-Gilbertov náhodný grafový model uvažuje neorientovaný graf
𝐺(𝑉, 𝑚),
pričom 𝑉 je množina 𝑛 vrcholov a 𝑚 je počet náhodne zvolených hrán zo všetkých (𝑛2)
možných hrán v grafe 𝐺. Ekvivalentne môžeme zapísať, že všetkých
(𝑛 )
( 2 )
𝑚
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grafov s 𝑛 vrcholmi a 𝑚 hranami je rovnako pravdepodobných. Model 𝐺(𝑉, 𝑚) má
hypergeometrické rozdelenie pravdepodobnosti a to indukuje rovnomerné rozdelenie
v priestore všetkých možných grafov.
Tento model teda špecifikuje počet hrán 𝑚 a definuje očakávanú (nepodmienenú)
pravdepodobnosť 𝑝 existencie každej hrany
𝑝=

𝑚
(𝑛2)

.

Erdös a Rényi vo svojich prácach popisujú, ako sa správa ich model pri raste hodnôt
pravdepobnosti p na intervale od 0 k 1. Ak uvažujeme binomickú verziu, asymptotické
správanie je rozpoznateľné na základe hodnoty 𝜆 = 𝑝𝑛, pričom práve hodnota 𝜆 = 1 je
hranica meniaca charakter modelu. V takomto prípade vzniká veľký súvislý komponent
v koexistencii s relatívne malými komponentami vo forme stromov. Formálne:
•

Ak 𝜆 < 1, potom v grafe 𝐺(𝑉, 𝑝) s pravdepodobnosťou rovnou 1 neexistujú
komponenty mohutnosti väčšej ako 𝑂(log 𝑛), ak 𝑛 → ∞.

•

Ak 𝜆 = 1, potom v grafe 𝐺(𝑉, 𝑝) s pravdepodobnosťou rovnou 1 existuje najväčší
2

komponent s mohutnosťou 𝑂(𝑛3 ), ak 𝑛 → ∞.
•

Ak sa 𝜆 blíži ku konštante 𝑐 > 1, potom v grafe 𝐺(𝑉, 𝑝) s pravdepodobnosťou
rovnou 1 existuje jeden veľký komponent obsahujúci pozitívnu časť vrcholov pre
𝑛 → ∞. Žiaden iný komponent s pravdepodobnosťou rovnou 1 nemá mohutnosť
𝑂(log 𝑛), ak 𝑛 → ∞.

V teórii náhodných grafov sa častejšie stretávame s pôvodným modelom 𝐺(𝑉, 𝑝),
ktorý má binomické rozdelenie pravdepodobnosti, pretože nezávislosť existencie hrán
zjednodušuje analýzu. Model 𝐺(𝑉, 𝑚) implikuje zásadnú vlastnosť, že každý vrchol má
približne rovnako veľkú množinu susedov. Takáto jednoduchá štruktúra je v reálnych sieťach
málokedy pozorovaná. Prirodzene sa otvára otázka, ako formálne určovať vhodnosť, resp.
približnosť zvoleného modelu k reálne pozorovanej a skúmanej sieti. Táto potreba viedla
k dvom oddeleným vetvám výskumu. Jedna sa zamerala na formálne štatistické vlastnosti
spojené s odhadom parametrov sieťových modelov (p1 modely) a exponenciálnych
náhodných grafov. Druhá vetva identifikuje vybrané predikované vlastnosti modelov
a empiricky ich porovnáva s pozorovanými sieťami. Táto vetva je do veľkej miery zastúpená
v článkoch zo štatistickej fyziky a informatiky.
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3.1.2 Model zameniteľného grafu
Model zameniteľného grafu poskytuje najjednoduchšie možné rozšírenie pôvodného
náhodného grafového modelu zavedením slabej formy závislosti medzi pravdepodobnosťou
výberu hrán (tzv. zameniteľnosti), ktorá je spôsobená nepozorovateľnými atribútmi vrcholu,
vo forme binárnych reťazcov špecifických pre vrcholy.
Toto rozšírenie pomáha zamerať sa na teoretickú alebo empirickú analýzu
o vzájomnom vzťahu medzi prepojeniami v grafe a jeho zdrojmi variability špecifickými pre
vrcholy.
Uvažujme nasledujúci proces generovania binárnych pozorovaní na dvojiciach uzlov:
•

𝑘-bitový binárny reťazec ⃗⃗⃗⃗
𝑏𝑣 pre každý vrchol 𝑣 ∈ 𝑉, pričom ⃗⃗⃗⃗
𝑏𝑣 má rovnomerné
rozdelenie pravdepodobnosti v priestore k-bitových binárnych reťazcov,

•

orientované hrany pre každú dvojicu vrcholov (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑉 × 𝑉, pričom matica
susednosti 𝐴𝑢𝑣 má binomické (Bernoulliho) pravdepodobnostné rozdelenie, teda
platí

⃗⃗⃗⃗𝑢 , ⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑢𝑣 ~Bern (𝑞(𝑏
𝑏𝑣 )) pre zobrazenie q z množiny všetkých dvojíc 𝑘-

bitových binárnych reťazcov na interval [0,1].
Uvedomme si, že priestor 𝑘-bitových binárnych reťazcov vieme izomorfne zobraziť
do množiny vrcholov 𝑘-hyperkocky, t.j. do množiny vrcholovo jednotkovej 𝑘-rozmernej
kocky. Takýto proces generovania grafu indukuje slabo závislé hrany. Hrany sú podmienečne
nezávislé z dôvodu reprezentácie incidentných uzlov binárnymi reťazcami. V zmysle
De Finettiho (1990) sú zameniteľné.
V zameniteľnom modeli grafu zachytáva zložitosť grafu počet bitov 𝑘. Napríklad
pre 𝑘 < 𝑛 poskytuje model grafovú kompresiu. Pre orientované grafy je funkcia 𝑞
asymetrická vzhľadom na jej vstupné parametre. Pravdepodobnosť existencie hrany klesá
s rastúcim počtom bitov 𝑘.
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3.1.3 Model p1 pre sociálne siete

Samostatná línia modelov bola paralelne vyvinutá v štatistike a sociálnych vedách
predstavením modelu p1 pre sociálne siete.
Uvažujme orientovaný graf na množine 𝑛 vrcholov. Hollandov a Leinhardtov (1976)
p1 model zaznamenáva tzv, či vrchol 𝑢 je spojený s vrcholom 𝑣, a tiež či vrchol 𝑣 je spojený
s vrcholom 𝑢, pričom obsahuje nasledujúce parametre:
𝜃 – stupeň tvorby hrán,
𝛼𝑢 – rozpínavosť, teda pôsobenie hrany vychádzajúcej z vrcholu 𝑢,
𝛽𝑣 – obľúbenosť, teda pôsobenie hrany vchádzajúcej do vrcholu 𝑣,
𝜌𝑢𝑣 – vzájomnosť, teda pôsobenie navzájom opačných hrán.
Nech P𝑢𝑣 (0,0) je pravdepodobnosť, že hrana medzi vrcholmi 𝑢 a 𝑣 absentuje,
Puv (1,0) je pravdepodobnosť, že hrana vychádza z vrcholu 𝑢 do vrcholu 𝑣,

P𝑢𝑣 (0,1)

je pravdepodobnosť, že hrana vychádza z vrcholu 𝑣 do vrcholu 𝑢 a nakoniec P𝑢𝑣 (1,1)
je pravdepodobnosť, že hrana vychádza z vrcholu 𝑢 do vrcholu 𝑣 a zároveň hrana vychádza
z vrcholu 𝑣 do vrcholu 𝑢.
Model p1 predpokladá nasledujúce pravdepodobnosti:
•

log P𝑢𝑣 (0,0) = 𝜆𝑢𝑣 ,

•

log P𝑢𝑣 (1,0) = 𝜆𝑢𝑣 + 𝛼𝑢 + 𝛽𝑣 + 𝜃,

•

log P𝑢𝑣 (0,1) = 𝜆𝑢𝑣 + 𝛼𝑣 + 𝛽𝑢 + 𝜃,

•

log P𝑢𝑣 (1,1) = 𝜆𝑢𝑣 + 𝛼𝑢 + 𝛽𝑣 + 𝛼𝑣 + 𝛽𝑢 + 2𝜃 + 𝜌𝑢𝑣 .

Normalizačná konštanta 𝜆𝑢𝑣 zabezpečuje, aby súčet pravdepodobností pre každú
dvojicu (𝑢, 𝑣) bol rovný hodnote 1. Každá dvojica (𝑢, 𝑣) je práve v jednom zo štyroch stavov.
Predmetom záujmu tohto modelu sú 4 nasledujúce špeciálne prípady, v ktorých je možné
presne identifikovať parametre modelu p1:
1. 𝛼𝑢 = 0, 𝛽𝑣 = 0 a 𝜌𝑢𝑣 = 0. Tento prípad predstavuje Erdös-Rényi-Gilbertov
náhodný grafový model pre orientované grafy, keďže každá orientovaná hrana má
rovnakú pravdepodobnosť existencie.
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2. 𝜌𝑢𝑣 = 0, teda žiadne vzájomné pôsobenie opačných hrán. Tento prípad je
zameraný

výhradne

na

distribúciu

stupňov

vrcholov

vchádzajúcich

a vychádzajúcich hrán.
3. 𝜌𝑢𝑣 = 𝜌, teda konštantné vzájomné pôsobenie opačných hrán. V tomto prípade
sa používa na odhad parametrov metóda maximálnej vierohodnosti.
4. 𝜌𝑢𝑣 = 𝜌 + 𝜌𝑢 + 𝜌𝑣 , teda hranovo závislé vzájomné pôsobenie. V tomto prípade
sa používa na odhad parametrov metóda maximálnej vierohodnosti.
Fienberg a Wasserman (1981) navrhli mierne pozmenenú reprezentáciu pre p1 model.
Na reprezentáciu dvojíc využívajú maticu dvojíc
{𝐷𝑢𝑣 = (𝐴𝑢𝑣 , 𝐴𝑣𝑢 )}𝑢∈𝑉,𝑣∈𝑉 ,
pričom 𝐴𝑢𝑣 predstavujú hodnoty matice susednosti. Následne pre 𝑘 ∈ {0,1} a 𝑙 ∈ {0,1}
definujú

𝑥𝑢𝑣𝑘𝑙 = {

1, ak 𝐷𝑢𝑣 = (𝑘, 𝑙),
0,
inak.

Táto reprezentácia transformuje dvojicu na tabuľku typu 2 × 2 s jednou hodnotou
rovnou 1 a ostatnými hodnotami rovnými 0. Ak zozbierame údaje o všetkých
𝑛(𝑛 − 1)
2

dvojiciach, vytvoria tabuľku typu 𝑛 × n × 2 × 2. Na takejto tabuľke je možné použiť
metódu maximálnej vierohodnosti na odhad parametrov modelu jednoduchšie. Niektorí ďalší
autori uvažujú hodnoty rozpínavosti a obľúbenosti z nejakého konkrétneho rozdelenia
pravdepodobnosti a následne odhadujú parametre tohto rozdelenia. Takýto typ náhodného
pôsobenia v sieťových modelov sa v literatúre označuje ako p2 sieťové modely. Model p1 je
možné rozšíriť aj iným spôsobom, napríklad pomocou Bayesovských prístupov.
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3.2 Dynamické modely sietí
V predchádzajúcej časti sme sa venovali statickým modelom sietí, ktoré zachytávajú
prierez skutočnej siete v danom časovom okamihu. Reálne siete však často obsahujú
aj dynamický komponent. V jazyku sietí možno dynamiku charakterizovať ako zrod a zánik
vrcholov a uzlov. Napríklad v sieti priateľstiev môžu byť kedykoľvek zavedené nové vrcholy,
pričom staré vrcholy môžu vypadnúť z dôvodu nečinnosti. Prepojenia priateľstiev
a strategických spojení môžu byť ešte krehkejšie. Dynamické sieťové modelovanie bolo
donedávna v pozadí statických modelov siete, čiastočne pre jeho vyššiu výpočtovú zložitosť
a tiež pre nedostatok zdrojových údajov pre výskum.
V čase rastu obľúbenosti online komunít sme začali získavať prístup k rastúcemu
počtu dynamických sieťových dátových súborov rôznej veľkosti a časového rozpätia. Pokrok
vo výpočtových metódach umožnil vývoj zložitejších dynamických modelov. Hovoríme
o troch rôznych triedach modelov. Prvý typ je založený na zovšeobecnení Erdös-RényiGilbertovho náhodného grafového modelu pre dynamické procesy, druhý a tretí typ využíva
Markovove procesné modely (CMPM) s diskrétnym, resp. spojitým časovým úsekom.

3.2.1 Pseudo-dynamické modely

Viacero variantov klasického Erdös-Rényi-Gilbertovho náhodného grafového modelu
považujeme za statické modely, keďže popisujú jeden statický prierez siete v istom časovom
okamihu. Avšak aj takéto modely môžu obsahovať postupy na pridanie a úpravu prepojení,
čo je v istom zmysle dynamický proces, ktorý môže vygenerovať graf aj napriek tomu,
že pôvodná motivácia analyzovať zozbierané údaje neviedla k použitiu dynamického modelu.
Takéto prístupy označujeme aj ako pseudo-dynamické modely.
V Erdös-Rényi-Gilbertovom náhodnom grafovom modeli môžeme definovať
dynamický proces ako úlohu vygenerovať náhodný graf:
1. Začni s grafom s 𝑛 vrcholmi bez vzájomných prepojení v čase 0.
2. V každej nasledujúcej iterácii pridaj do siete hranu s pravdepodobnosťou
𝑚
𝑝= 𝑛 .
(2)
Takýto prístup predpokladá, že hrany a vrcholy nebudú odstránené, ak už v niektorej
z iterácií boli do grafu pridané.
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Ďalší pseudo-dynamický model umožňuje generovať bezškálové grafy, v ktorých platí
pravidlo umocňovania v distribúcii stupňov vrcholov. Tento model začína v čase 0 s počtom
𝑛0 neprepojených vrcholov. V každej ďalšej iterácii je pridaný nový vrchol s 𝑚 ≤ 𝑛0
hranami. Pravdepodobnosť, že nový vrchol bude prepojený s existujúcim vrcholom
je priamoúmerná so stupňom existujúceho vrchola. Inými slovami, nový vrchol prinesie
do siete 𝑚 nových hrán prepojených s existujúcimi vrcholmi podľa multinomiálneho
rozdelenia pravdepodobnosti

𝑝𝑣 =

𝛿𝑣
∑𝑢∈𝑉 𝛿𝑢

pre 𝑣 ∈ 𝑉,

pričom 𝛿𝑣 vyjadruje neorientovaný stupeň vrchola 𝑣. Tento predpoklad je možné
využiť napríklad v situácii, keď nová webová stránka bude obsahovať odkazy na dobre
známe existujúce webové stránky.
Ďalší pseudo-dynamický model uvažuje na začiatku 𝑛 vrcholov na kružnici, každý
s dvoma susednými prepojeniami, pričom model sa dynamicky aktualizuje podľa
nasledujúcich pravidiel pre každú iteráciu:
1. Vyber náhodne štartovací vrchol 𝑢 a cieľový vrchol 𝑣. Vykonaj greedy smerovanie
z vrchola 𝑢 do cieľového vrchola 𝑣.
2. S malou pravdepodobnosťou aktualizuje dlhé prepojenia každého vrchola na ceste
medzi vrcholmi 𝑢 a 𝑣.
Takto dostávame Markovov reťazec na množine grafov s označenými vrcholmi.
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3.2.2 Dynamický model duplikovaného vkladania
Modely duplikovaného vkladania boli pôvodne vyvinuté na analýzu webu v podobe
orientovaného grafu. Cieľom týchto modelov bolo popísať vlastnosti grafu webu v istom
časovom okamihu, čo predstavuje statický orientovaný graf. Proces generovania údajov
pre tieto modely je však jednoznačne dynamický. Nasledujúci príklad poukazujeme
na základné predpoklady, ktoré sú spojené s dynamikou.
Uvažujme novú webovú stránku 𝐴, ktorá predstavuje nový vrchol na grafe webu.
Tvorca webovej stránky 𝐴 následne pridá hypertextové odkazy, ktoré zodpovedajú novým
orientovaným hranám na grafe webu. V skutočnosti budú niektoré z týchto hypertextových
odkazov prepájať ďalšie webové stránky bez ohľadu na to, či ich tematický obsah sa zhoduje
s obsahom webovej stránky 𝐴.
Existuje viacero možností, ako takúto situáciu modelovať. Základný model
duplikovaného vkladanie môžeme formálne popísať nasledovne. Označme si graf v čase 𝑡 ako
𝐺𝑡 (𝑉𝑡 , 𝐸𝑡 ).
V každom kroku, napríklad v čase 𝑡 + 1, pridáme jeden nový vrchol 𝑣 do grafu v 𝐺𝑡
v čase 𝑡. Tento nový vrchol je spojený s tzv. prototypovým vrcholom 𝑢, ktorý vyberieme
náhodne pomocou rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti zo všetkých vrcholov
v množine 𝑉𝑡 . K novému vrcholu 𝑣 pridáme 𝑚 nových hrán, ktoré z neho vychádzajú.
V poradí 𝑖-tu vychádzajúcu hranu pre 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑚} vyberieme podľa nasledujúcich
pravidiel duplikovaného vkladania:
•

Cieľový vrchol i-tej hrany z vrchola 𝑣 je s pravdepodobnosťou 𝛼 náhodne vybraný
z rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti zo všetkých vrcholov v množine 𝑉𝑡 .

•

Cieľový vrchol i-tej hrany z prototypového vrchola 𝑢 je náhodne vybraný
s pravdepodobnosťou 1 − 𝛼 zo všetkých vrcholov v množine 𝑉𝑡 .
Namiesto návrhu stratégie pre odhad dvoch parametrov 𝛼 a 𝑚 boli odvodené

topologické vlastnosti týchto grafov popísané ako funkcie dvoch parametrov 𝛼 a 𝑚. Ďalšie
rozšírenia tohto modelu uvažujú situáciu, v ktorej časť vychádzajúcich a vchádzajúcich hrán
pre prototypový vrchov 𝑢 nakopírujeme do nového pridaného vrcholu 𝑣.
V biologickom kontexte majú tieto modely dvojitého vkladania význam v modelovaní
sietí typu interakcie proteín-proteín.
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3.2.3 Dynamický model kontextuálneho priateľstva

Model kontextuálneho priateľstva reprezentuje pokus zachytiť zložitosť vývoja
reálnych sociálnych sietí v priebehu času. V reálnych sieťach priateľov sa môžu ľudia
stretávať a vzájomne sa ovplyvňovať vzhľadom na rôzne súvislosti – škola, pracovné
projekty, výlety a iné. Sila medziľudských vzťahov sa mení v priebehu času na základe týchto
vzájomných vplyvov.
Tento model ponúka mechanizmus pre vývoj siete, v ktorom sú hrany vážené
a vyjadrujú pevnosť vzťahu. Každý vrchol je daný s distribúciou zodpovedajúcou kontextu
sociálnej interakcie. Kontextom môžeme nazývať každú aktivitu, pri ktorej sa ľudia navzájom
ovplyvňujú. V každom danom časovom okamihu si pre každý vrchol vyberieme náhodný
kontext podľa distribúcie vrchola nad všetkými oblasťami. Uzly, ktoré sa objavujú
v rovnakom kontexte, aktualizujú váhy prepojení medzi nimi. Pravdepodobnosť zvýšenia
(alebo zníženia) váh závisí od toho, či mala dvojica možnosť stretnúť sa (hodenie mincou
do modelu) a od parametra priateľskosti, ktorý je zahrnutý pre každého jednotlivca. Možnosť
pozitívnej aj negatívnej aktualizácie váh umožňuje hranám ich zrodenie, ale aj zánik
v priebehu času. Rozšírenie tohto modelu umožňuje aj pridanie a vymazanie uzlov.
Prislúchajúcu dynamiku modelu zachytáva model Markovových reťazcov prvého
rádu. Nech 𝑊 𝑡 označuje váženú matica susednosti v čase 𝑡. Základný proces generovania
v čase 𝑡 môžeme formalizovať nasledovne:
1. Pre každý vrchol 𝑣 vyberieme náhodný kontext 𝐶𝑣 podľa multinomiálneho rozdelenia
pravdepodobnosti vzhľadom na parameter distribúcie kontextu 𝜃𝑣 .
2. Pre každú dvojicu vrcholov 𝑢 a 𝑣 v rovnakom kontexte priradíme premennú možnosti
stretnúť sa 𝑠𝑢𝑣 , pričom 𝑠𝑢𝑣 ~Bern(τ𝑢 , τ𝑣 ), pričom τ𝑢 a τ𝑣 reprezentujú priateľskosť
vrchola

u a priateľskosť

vrchola

v. Označenie

Bern

zodpovedá

binárnemu

(Bernoulliho) rozdeleniu pravdepodobnosti.
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3. Aktualizujeme váženú maticu susednosti v čase t

𝑡
𝑊𝑢𝑣
={

𝑡−1
Poi(λℎ (𝑊𝑢𝑣
+ 1)) ak 𝑠𝑢𝑣 = 1,
𝑡−1
Poi(λ𝑙 (𝑊𝑢𝑣 1))
inak,

pričom λℎ a λ𝑙 sú hyperparametre, ktoré indikujú tempo rastu a poklesu. Označenie
Poi zodpovedá Poissonovmu rozdeleniu pravdepodobnosti. Myšlienka tohto kroku
je založená na predpoklade, že stretnutie môže zvýšiť váhu hrany s veľkou
pravdepodobnosťou, inak váhy klesajú.
Tento model kontextuálneho priateľstva napodobňuje aspekty života a môže viesť
k reálnym komplexným modelom, ktoré sa dajú vhodne použiť na vysvetlenie zložitých
pozorovaných údajov, najmä ak sú k dispozícii dodatočné informácie o kontexte
a priateľskosti jednotlivcov.
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4 Detekcia komunít v sieťach
Pojem komunita často súvisí so sociálnym kontextom. Ľudia prirodzene majú
tendenciu vytvárať skupiny v rámci pracovného prostredia, rodiny, priateľov. Iným príkladom
interpretácie pojmu “komunity” v sieťach môžu byť, interakcie proteín-proteín, ktoré sú
predmetom intenzívneho výskumu v oblasti biológie a bioinformatiky, pretože interakcie
medzi proteínmi sú základom pre každý proces v bunke. Každá interakcia je odvodená
homológiou z experimentálne pozorovaných interakcií v iných organizmoch. Napríklad
proteíny metastatických buniek, ktoré majú vysokú pohyblivosť a invazívnosť voči
normálnym bunkám, sa vzájomne veľmi často ovplyvňujú. Spoločenstvá zodpovedajú
funkčným skupinám proteínov, ktoré majú rovnaké alebo podobné funkcie a od ktorých sa
očakáva, že sa zúčastnia rovnakých procesov. Komponenty sú označené celkovou funkciou
alebo dominantnou triedou proteínov. Väčšina komunít je spojená s nádorovými ochoreniami
a metastázami, čo nepriamo ukazuje, aké dôležité sú detekčné moduly v sieťach typu
interakcie proteín-proteín. Vzťahy a interakcie medzi prvkami systému nemusia byť
recipročné.

V

mnohých

prípadoch

majú

presný

smer,

napríklad

nasledovník

v mikroblogovacej sociálnej sieti Twittter.
Sociálnu sieť môžeme reprezentovať ako zdroj dát, ktoré sú uložené v dátovej
štruktúre, čiže v grafe. Používatelia sú reprezentovaní ako vrcholy grafu a vzťahy medzi nimi
ako hrany. Môžu vznikať dva druhy komunít a to prekrývajúce sa a neprekrývajúce sa.
V tejto kapitole prezentujeme metódy na detekciu komunít v sieťach, uvažujeme
orientované a neorientované grafy. Prezentujeme metódu kombinovaných vrcholových
a hranových komunít, voľbou optimálneho počtu komunít. V záverečnej časti tejto kapitolu
stručne priblížime analýzu šírenia správ medzi užívateľmi, napríklad v sociálnej sieti Twitter.
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4.1 Detekcia komunít v neorientovaných sieťach
Detekcia komunít metódou delenia grafu spočíva v postupnom rozdelení grafu do n
skupín, pričom jednotlivé skupiny spája navzájom minimálny počet hrán. Detekcia komunít
je na rozdiel od delenia grafov odlišná. Pri detekcii komunít nie je potrebné na vstupe určiť
počet skupín, ani ich veľkosť a výstupom detekcie komunít nemusí byť v podobe častí grafu,
resp. v podobe množiny vrcholov, ktorých zjednotením dostaneme množinu všetkých
vrcholov v grafe. Komunity v sieťach sa môžu prekrývať, ale môžu existovať aj také vrcholy,
ktoré nie sú priradené žiadnej komunite.
Detekcia komunít metódou zoskupovania grafu, pri ktorej sa zameriavame
na identifikovanie skupín vrcholov v grafe, ktoré medzi sebou v istom zmysle prepojené
lepšie ako k zvyšku siete. Metóda zoskupovania grafu opäť vyžaduje poznať počet komunít
resp. zhlukov, ktoré ma metóda identifikovať.
Metóda hľadania súvislého podgrafu je založená na splnení štrukturálnych
vlastností, ktoré by mohli správne identifikovať komunitu. Algoritmy, ktoré sa používajú
pri týchto metódach sú napríklad: Bron-Kerbosch algoritmus, algoritmus rozkladu k-jadra,
SCAN algoritmus a zhluková relokačná metóda.
Metóda zhlukovania vrcholov pochádza z výskumu všeobecných metód zhlukovania
údajov. Úlohu zhlukovania vrcholov grafu transformujeme na problém, ktorý je možné
vyriešiť klasickou metódou zhlukovania. Vrcholy grafu môžeme vložiť do vektorového
priestoru, v ktorom môžeme vypočítať párové vzdialenosti medzi nimi. Medzi populárne
riešenia patrí aj postup, v ktorom použijeme spektrum grafu na mapovanie vrcholov do bodov
v nízkodimenzionálnom priestore, kde je štruktúra zhluku úplná. Metóda Walktrap využíva
podobnosť medzi vrcholmi a komunitami na základe náhodnej prechádzky a používa
modularitu v hierarchickej aglomeračnej zhlukovacej schéme na odvodenie optimálnej
štruktúry klastrovania vrcholov.
Pri metódach rozdeľovania používame identifikáciu prvkov, ktoré sa nachádzajú
medzi komunitami. Patrí tu Girvanov a Newmanov algoritmus, v ktorom postupne
odstraňujeme hrany siete. Metódy založené na modeloch používajú dynamické procesy, ktoré
sa vykonávajú na sieti a odhaľujú komunity. Príkladmi dynamických procesov
sú synchronizácia Kuramotových oscilátorov, difúzny tok a populárny model odstreďovania.
Iný prístup založený na modeloch je zameraný na dosiahnutie „nízkych nákladov“
pri kódovaní.
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Doposiaľ

prezentované

metódy

detekcie

komunít

mali

statický

charakter.

Dynamickosť siete môže byť zahrnutá rôznymi spôsobmi v prístupoch k detekcií komunít,
medzi ktoré patrí napríklad postupnej dlhodobej aplikácie na záznam siete, inkrementálne
aplikovanie a aplikovanie dynamickosti na vrcholy siete.
Metóda postupnej dlhodobej aplikácie na záznam siete sa skladá z dvoch krokov.
Prvý krok je použitie metódy na sekvenciu statických záznamov siete. V druhom kroku
identifikujeme zhodu medzi komunitami nájdenými v po sebe idúcich záznamoch siete.
Aplikovanie dynamickosti zamerané na vrcholy siete je orientované na evolúciu
komunity vo forme malej množiny vrcholov, ktoré tvoria tzv. jadro komunity. Ak dve po sebe
idúce komunity zdieľajú spoločné jadro, tak druhá z komunít z nich je považovaná za verziu
vyvinutú z prvej. Tieto prístupy sú tiež založené na skúmaní postupných záznamov siete.
Inkrementálne aplikovanie je založené na predpoklade, že detekcia komunity v čase
t + 1 vychádza z informácií získaných z štruktúry komunity získanej v čase t. Inkrementálne
metódy môžu byť ďalej rozdelené na iteratívne aproximačné schémy a rezhlukovacie
orientovanie na modifikáciu grafu. Iteratívne aproximačne schémy postupne aproximujú
k cieľovej štruktúre komunity. Ak sú inicializované komunitnou štruktúrou nájdenou
zo záznamu predošlého grafu, na konvergenciu k novej komunitnej štruktúre postačí menší
počet iterácií. Ďalší prístup inkrementálnej detekcie komunity je založený na operáciách,
ktoré modifikujú graf na odvodenie novej komunitnej štruktúry. Nová komunita by mala byť
ekvivalentná s tou, ktorá by bola odvodená pomocou rezhlukovania grafu.
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4.2 Detekcia komunít v orientovaných sieťach
Problém hľadania komunít v orientovaných sieťach je zásadne komplikovanejší.
Vývoj metód pre detekcie komunít v orientovaných grafoch je totiž ťažká úloha. Orientovaný
graf je charakterizovaný napríklad asymetrickými maticami (matica susednosti, Laplaceova
matica a podobne). Iba niekoľko techník môže byť ľahko rozšírených z neorientovaných
grafov na orientované. Nebudeme uvažovať prístup, v ktorom jednoducho odignorujeme
orientáciu hrán. Informácia o orientácii hrán môže mať na identifikáciu komunity zásadný
charakter. Napríklad Elon Musk má na sociálnej sieti Twitter 16,4 milióna nasledovníkov.
Zaoberáme sa dvoma zásadnými otázkami:
1. Mnoho konceptov z teórie grafov je dobré rozpracovaných pre neorientované grafy
narozdiel od orientovaných (hustota grafu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri identifikácií
komunít v neorientovaných sieťach).
2. Techniky, ktoré sú použité v neorientovaných grafoch nemajú priamočiare
rozšírenie aj na orientované grafy (spektrálne zoskupovanie).
Vo všeobecnosti rozoznávame tri spôsoby, ako pristúpiť ku identifikácií komunít
v orientovaných sieťach:
1. Ignorovanie

orientácie

hrán

siete

a

teda

pristúpiť

k

problému

ako

v neorientovaných grafoch z predchádzajúcej kapitoly. Tento prístup v sebe nesie
stratu informácie, ktorá môže mať zásadný vplyv na štruktúru komunít. V určitých
prípadoch v závislosti od aplikačnej domény problému je to jeden z legitímnych
prístupov.
2. Transformácia orientovanej siete do neorientovanej so zakódovaním informácie
o orientácii. Existujú dva prístupy, pričom informáciu kódujeme vo forme váh
hrán resp. množinu vrcholov znásobíme a vytvárame bipartitný graf (každý vrchol
rozdelíme na dva vrcholy v– a v+).
3. Rozšírenie metód z neorientovaných sietí na orientované.
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4.3 Detekcia prekrývajúcich sa komunít
Orientované siete nie sú jedinou komplikáciou pri identifikácii komunít. V mnohých
prípadoch sa stretávame so situáciou, keď vrchol je súčasťou viacerých skupín. V takomto
prípade hovoríme o prekrývajúcich sa komunitách a pokrytí grafu (na rozdiel od rozkladu
grafu). Tradičné algoritmy zaradzujú vrchol práve do jednej komunity a tým strácajú
informáciu, ktorá môže vysvetľovať ako sa jednotlivé komunity ovplyvňujú (kto je ten, ktorý
zabezpečuje most, teda prepojenie medzi danými komunitami).
Problém pokrytia grafu komunitami, ak keď je intuitívne chápaný, nie je exaktne
definovaný. Samotné pojmy komunita a pokrytie nie sú jednoznačne definované a medzi
jednotlivými prácami sa do určitej miery líšia v závislosti na konkrétnej oblasti. Niektoré
nejednoznačnosti sú skryté a existuje niekoľko legitímnych prístupov ako sa s nimi
vysporiadať. V dôsledku rôznorodosti v pohľadoch na tieto pojmy riešitelia rezignujú
na snahu vytvoriť spoločné definície.
Celkovo invariant komunít má zmysel uvažovať v riedkych grafoch, teda, kde počet
hrán rádovo zodpovedá počtu vrcholov. V takýchto grafoch je komunita spájaná s odlišnosťou
hustoty hrán v rámci komunity a mimo nej. Ak je počet hrán omnoho väčší od počtu
vrcholov, distribúcia takýchto hrán je veľmi homogénna a relatívne hustá (hranice medzi
jednotlivými hustými podgrafmi sa stierajú). V týchto prípadoch skúmame skôr invarianty
zhlukovania vrcholov grafu (spektrálne, hierarchické a iné formy), kde vzdialenosť medzi
prvkami rôznych zhlukov ostávajú relatívne malé.
Keďže neexistuje všeobecne akceptovaná definícia a tento pojem je silne závislý
od konkrétnej úlohy, budeme sa opierať iba o základnú charakteristiku, a teda, že v komunite
musí existovať viac hrán ako existuje hrán, ktoré spájajú vrcholy komunity s jej okolím.
Kvantifikovať tento jav môžeme vnútornou hustotou hrán komunity C, ktorú označujeme
𝛿int (𝐶) a ktorá vyjadruje pomer existujúcich hrán v komunite k celkovému možnému počtu
hrán v komunite:

𝛿int (𝐶) =

|𝐸(𝐶)|
,
𝑛𝑐 (𝑛 − 𝑛𝑐 )

pričom |𝐸(𝐶)| zodpovedá celkovému počtu existujúcich hrán v komunite C, 𝑛𝑐 vyjadruje
celkový počet vrcholov v komunite C a n vyjadruje celkový počet vrcholov v grafe.
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Analogicky môžeme uvažovať aj externú hustotu hrán komunity, ktorú označujeme
𝛿ext (𝐶) a ktorá vyjadruje pomer existujúcich hrán medzi komunitou a jej okolím k celkovému
možnému počtu hrán medzi vrcholmi komunity a ostatnými vrcholmi grafu:

𝛿ext (𝐶) =

deg ext (𝐶)
,
𝑛𝑐 (𝑛 − 𝑛𝑐 )

pričom deg ext (𝐶) zodpovedá celkovému počtu existujúcich hrán medzi komunitou C a jej
okolím, 𝑛𝑐 vyjadruje celkový počet vrcholov v komunite a n vyjadruje celkový počet
vrcholov v grafe.
Od komunity následne požadujeme, aby mala vnútornú hustotu hrán signifikantne
väčšiu ako je hustota hrán v celom grafe (pomer počtu hrán grafu k počtu všetkých možných
hrán v grafe), naopak vonkajšia hustota má byť výrazne menšia.
Vo väčšine prípadov bude komunita definovaná algoritmicky, bude jeho konečným
produktom. Rozhodovacím kritériom zaradenia vrcholu do komunity bude pomer počtu jeho
susedov z uvažovanej komunity k počtu jeho ostatných susedov (vrcholy spojené hranou
nazývame susedia) s cieľom maximalizovať rozdiel

𝛿ext (𝐶) − 𝛿int (𝐶)

⟶

max

cez všetky komunity v grafe.
Prirodzeným predpokladom je súvislosť komunity, teda existencia cesty medzi
ľubovoľnými dvoma vrcholmi komunity celej obsiahnutej v danej komunite. Definície
komunít môžeme rozdeliť do troch skupín, lokálne, globálne a založené na podobnosti
vrcholov.
Príkladom lokálnych definícii sú kliky, teda kompletné podgrafy (všetky vrcholy
v podgrafe sú navzájom v relácii, ktorú vyjadruje hrana, teda je to kompletný podgraf
na prezentovaných vrcholoch). Prirodzene je takáto definícia je až príliš striktná. Ak chýba
iba jedna hrana, tak by to znamenalo, že daný podgraf už netvorí komunitu aj napriek vysokej
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hustote a silnému prepojeniu v rámci tohto podgrafu. Prípadne vrchol patrí do viacerých klík,
čo by mohlo znamenať, že tieto komunity sú buď prekrývajúce, alebo je to jediná komunita
(perkolácia klik ako technika na vyhľadávanie komunít). Druhým slabým miestom je prílišná
rovnorodosť vrcholov v komunite, čo tiež často nezodpovedá reálnym komunitám, kde je celá
hierarchia rolí od centrálnych vrcholov (lídrov vplyvných jedincov) až po okrajové vrcholy.
Problém hľadania klík v grafe je NP-úplný, čo má negatívny vplyv na praktické
použitie.

Zjemnenie takto silnej definície komunity môžeme dosiahnuť upustením

od striktných klík, ale uvažovaním podgrafov, ktoré sú svojou štruktúrou veľmi blízke
klikám (n-klika, tzn. medzi ľubovoľnými dvoma vrcholmi existuje cesta nanajvýš dĺžky n ).
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4.4 Metóda kombinovaných partícií hrán a vrcholov

Väčšina existujúcich metód na detekciu komunít je založená na zhlukovaní vrcholov.
Myšlienka metódy kombinovaných partícií a hrán uvažuje pri hľadaní komunít
kombináciu hrán a vrcholov. V neprekrývajúcich sa komunitách založených na vrcholoch,
môže jeden vrchol patriť len jednej komunite. Keďže v sieťach, ktoré sa bežne používajú,
sú prekrývajúce sa komunity bežnou a neoddeliteľnou súčasťou siete, tak prístup, v ktorom
môže vrchol patriť len jednej komunite vedie k chybnej reprezentácii vzťahov medzi vrcholmi
a následne aj štruktúry siete. V komunitách, ktorých členmi môžu byť aj prepojenia vo forme
hrán na základe podobných relačných vlastností. Vrchol môže zdediť členstvo v komunite
na základe toho, ktoré hrany s ním incidujú, čiže môže patriť do viacerých komunít zároveň.
Na druhej strane, niekedy môžu hrany generovať štruktúru prekrývajúcich sa komunít, aj keď
ich sieť nemá.
V tejto podkapitole popíšeme stochastický model, ktorý v rámci komunity zahŕňa
kombináciu vrcholových a hranových komunít. Pomocou nezápornej faktorizácie matíc
nájdeme vhodné parametre modelu. Následne popíšeme spôsob, ktorým odvodíme
prekrývajúce sa komunity zo získaných vrcholových a hranových komunít. Nakoniec
predstavíme metódu na určenie optimálneho počtu komunít.

4.4.1 Popis modelu
Nech G = (V, E) je neorientovaný a neohodnotený graf. Množina vrcholov V obsahuje
n vrcholov {v1, v2, ... ,vn} a množina hrán E obsahuje m hrán {e1, e2, ... ,em}. Na reprezentáciu
grafu použijeme maticu susednosti A, pričom aij nadobúda hodnotu 1, ak existuje hrana medzi
vrcholmi vi a vj pre 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛}, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛} v opačnom prípade je hodnota v matici
susednosti rovná 0. Okrem matice susednosti A budeme uvažovať maticu bipartitného grafu B
pre graf G, pričom bij nadobúda hodnotu 1, ak vj a ei sú incidentné, v opačnom prípade je
hodnota bij rovná 0. Na modelovanie siete použijeme parameter c, ktorý zodpovedá počtu
pravdepodobnostných komunít.
V prezentovanom modeli uvažujme množinu parametrov H, v ktorej hik pre 𝑘 ∈
{1, 2, … , 𝑐} predstavuje príslušnosť vrcholu vi do komunity k. Neskôr použijeme množinu
parametrov H na vygenerovanie očakávanej matice susednosti 𝐴̅ grafu G. Hodnoty hik a hjk
sa použijú na výpočet očakávaného počtu hrán, ktoré ležia medzi vrcholmi vi a vj v komunite
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k. Postupným prechodom cez všetky komunity vieme vypočítať očakávaný počet hrán, ktoré
ležia medzi vrcholmi vi a vj v grafe nasledujúcim spôsobom:
c

𝑎̅ij = ∑ ℎ𝑖𝑘 ℎ𝑗𝑘
k=1

pre 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛}, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛}.
Za účelom zahrnutia hranových komunít do modelu, uvažujeme množinu parametrov
W, v ktorej wik pre 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝑐} predstavuje príslušnosť hrany ei do komunity k. Následne
môžeme použiť množiny parametrov W a H na generovanie očakávanej bipartitnej grafovej
matice 𝐵̅ grafu G. Hodnoty wik a wjk sa použijú na výpočet očakávaného počtu hrán, ktoré
sa nachádzajú medzi hranou ei a vrcholom vj v komunite k v bipartitnom grafe. Postupným
prechodom cez všetky komunity vieme vypočítať očakávaný počet hrán, ktoré ležia medzi
hranou ei a vrcholom vj v bipartitnom grafe nasledujúcim spôsobom:
c

𝑏̅ij = ∑ 𝑤𝑖𝑘 ℎ𝑗𝑘
k=1

pre 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑚}, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛}.
Našim cieľom je minimalizovať nasledujúcu funkciu:
O(𝐻, 𝑊) = ‖𝐴 − 𝐻𝐻 𝑇 ‖2F + λ‖𝐵 − 𝑊𝐻 𝑇 ‖2F ,
pričom ‖ ‖𝐅 je Frobeniova norma a H, W sú nezáporné matice. Prvý výraz označuje tesnosť
medzi očakávanou a skutočnou maticou susednosti grafu G a druhý výraz označuje tesnosť
medzi očakávanou a aktuálnou bipartitnou grafovou maticou grafu G. Tieto výrazy môžeme
regulovať použitím učiaceho pomeru λ. Ak nie sú známe dodatočné požiadavky na matice
A a B, zvykne sa používať učiaci pomer λ = 1.
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4.4.2 Učenie sa parametrov modelu

Učenie sa parametrov modelu môže byť sformulované ako nasledujúci optimalizačný
problém:

̅, 𝑊
̅ = arg min𝐻,𝑊≥0 O(𝐻, 𝑊),
𝐻

(3)

ktorý zodpovedá nezápornej faktorizácii matíc.
Metódy faktorizácie patria do triedy kolaboratívnych filtrovacích algoritmov
používaných v odporúčacích systémoch. Algoritmy matematickej faktorizácie sú založené
na princípe rozkladu matice do produktu dvoch obdĺžnikových matíc s menšou dimenziou.
Dekompozíciou nekonvexného optimalizačného problému (3) na dve množiny
konvexných optimalizačných podproblémov môžeme pomocou gradientových metód odvodiť
pravidlá na aktualizáciu matíc. Najprv odvodíme pravidlo pre aktualizáciu matice H, pričom
matica W bude zafixovaná. Gradient (3) s ohľadom na H môžeme vypočítať pomocou
parciálnej derivácie nasledujúcim spôsobom:

∂O
∂𝐻

= 4𝐻𝐻 𝑇 𝐻 + 2𝜆𝐻𝑊 𝑇 𝑊 − 4𝐴𝐻 − 2𝜆𝐵 𝑇 𝑊.

Gradient môže byť rozložený na pozitívne zložky a negatívne zložky takýmto spôsobom:
∂O
∂𝐻

= | . |+ − | . |−

| . |+ = 4𝐻𝐻 𝑇 𝐻 + 2𝜆𝐻𝑊 𝑇 𝑊
| . |− = 4𝐴𝐻 − 2𝜆𝐵 𝑇 𝑊
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Iteratívne učiace sa aktualizačné pravidlo môžeme použitím pozitívnych a negatívnych
zložiek odvodiť pomocou nasledujúceho vzťahu:

ℎ𝑖𝑗 = ℎ𝑖𝑗 − 𝜂𝑖𝑗 (

∂O

) = ℎ𝑖𝑗 − 𝜂𝑖𝑗 (| . |+ − | . |− )𝑖𝑗

∂𝐻 𝑖𝑗

Hodnota 𝜂𝑖𝑗 predstavuje pozitívny učiaci sa pomer. Môžeme použiť

𝜂𝑖𝑗 =

ℎ𝑖𝑗
(| . |+ )𝑖𝑗

a odvodením dostávame multiplikatívne aktualizačné pravidlo v tvare
(2𝐴𝐻 + 𝜆𝐵 𝑇 𝑊)𝑖𝑗
ℎ𝑖𝑗 = ℎ𝑖𝑗
⋅
(2𝐻𝐻 𝑇 𝐻 + 𝜆𝐻𝑊 𝑇 𝑊)𝑖𝑗
Matica H môže byť inicializovaná ako nezáporná matica a multiplikatívne aktualizačné
pravidlo môže byť použité na zachovanie jej nezápornosti.
Podobnú úvahu môžeme použiť na odvodenie multiplikatívneho aktualizačného
pravidla pre maticu W, pričom fixovaná bude v tomto prípade matica H. Gradient (3)
s ohľadom na H môžeme vypočítať pomocou parciálnej derivácie nasledujúcim spôsobom:
∂O
∂𝑊

= 2𝜆𝑊𝐻 𝑇 𝐻 − 2𝜆𝐵𝐻.

Multiplikatívne aktualizačné pravidlo pre W bude mať nasledujúci tvar

𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗

(𝐵𝐻)𝑖𝑗
⋅
(𝑊𝐻 𝑇 𝐻)𝑖𝑗

Tak ako v predchádzajúcom prípade, matica W môže byť inicializovaná ako nezáporná matica
a multiplikatívne aktualizačné pravidlo môže byť použité na zachovanie jej nezápornosti.
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4.4.3 Príklad výpočtu
Uvažujme graf 𝐺 = (𝑉, 𝐸), v ktorom 𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 }, 𝐸 = {𝑒1 , 𝑒2 }, 𝑒1 = (𝑣1 , 𝑣2 ),
𝑒2 = (𝑣2 , 𝑣3 ), 𝑐 = 3 a toleranciu pre chybu minimalizovanej funkcie 0,1.
Potom matica A a matica B majú nasledujúci tvar:

A

𝑣1

𝑣2

𝑣3

𝑣1

1

1

0

𝑣2

1

1

1

𝑣3

0

1

1

B

𝑒1

𝑒2

𝑣1

1

0

𝑣2

1

1

𝑣3

0

1

Náhodne inicializujeme matice H a W:

H

𝑘=1

𝑘=2

𝑘=3

𝑣1

0,198

0,939

0,119

𝑣2

0,615

0,615

0,531

𝑣3

0,602

0,571

0,829

W

𝑘=1

𝑘=2

𝑘=3

𝑒1

0,563

0,649

0,392

𝑒2

0,421

0,153

0,646
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Chyba minimalizovanej funkcie O(𝐻, 𝑊) po inicializácii matíc H, W pre učiaci pomer
λ = 1 je rovná 2,357. Keďže hodnota tejto chyby je väčšia ako zadaná hodnota tolerancie
chyby, pokračujeme v prvej iterácii.
Pomocou matíc H a W vypočítame hodnoty očakávanej matice susednosti 𝐴̅
a očakávanej bipartitnej grafovej matice 𝐵̅:
𝐴̅

𝑣1

𝑣2

𝑣3

𝑣1

0,935

0,762

0,754

𝑣2

0,762

1,038

1,162

𝑣3

0,754

1,162

1,376

𝐵̅

𝑒1

𝑒2

𝑣1

0,768

0,304

𝑣2

0,954

0,696

𝑣3

1,034

0,876

Pomocou aktualizovaných hodnôt matice 𝐴̅ a matice 𝐵̅ a iteratívneho aktualizačného
pravidla upravíme hodnoty matíc H, W:

H

𝑘=1

𝑘=2

𝑘=3

𝑣1

0,170

0,149

0,061

𝑣2

0,630

0,745

0,457

𝑣3

0,409

0,298

0,508

W

𝑘=1

𝑘=2

𝑘=3

𝑒1

0,343

0,789

0,118

𝑒2

0,439

0,130

0,450

Chyba minimalizovanej funkcie O(𝐻, 𝑊) po úprave matíc H, W v prvej iterácii
pre učiaci pomer λ = 1 je rovná 1,842. Tento proces iteratívne opakujeme, až kým hodnota
chyby neklesne pod tolerovanú hodnotu.
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4.4.4 Voľba optimálneho počtu komunít

Voľba optimálneho počtu komunít je dôležitou úlohou pri aplikácii tejto metódy.
Tento počet je nastavený ako hyperparameter. Pre správne určenie počtu komunít využijeme
myšlienku konsenzuálneho zhlukovania. Keďže používame náhodnú inicializáciu pre metódu
nezápornej faktorizácie matíc, tak pri opätovnom testovaní na rovnakej dátovej sade môže, ale
nemusí konvergovať k tomu istému výsledku. Naopak, ak je zhlukovanie do k komunít
štatisticky signifikantne významné, potom môžeme očakávať, že priradenie vrcholov
do komunít sa bude líšiť len minimálne pri rôznych behoch programu.
V každom behu programu vieme definovať priradenie vrcholu do komunity ako
maticu 𝐶𝑘 veľkosti 𝑛 × 𝑛, kde 𝑛 je počet vrcholov a k je počet komunít. Ak 𝐶𝑘 (𝑖, 𝑗) = 1,
tak potom vrcholy 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗 patria do rovnakej komunity, pričom ak 𝐶𝑘 (𝑖, 𝑗) = 0, tak potom
vrcholy 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗 nepatria do tej istej komunity.
Následne môžeme vypočítať konsenzuálnu maticu 𝐶𝑘̅ , definovanú ako priemer matíc
𝐶𝑘 počas opakovaných behov algoritmu. Hodnoty v konsenzuálnej matici 𝐶𝑘̅ nadobúdajú
hodnoty z uzavretého intervalu od 0 po 1 a vyjadrujú pravdepodobnosť spoločného
zhlukovania vrcholov 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗 .
Pri stabilnej štruktúre prekrývajúcich sa komunít môžeme očakávať, že hodnoty
konsenzuálnej matice 𝐶𝑘̅ sa počas opakovaných behov algoritmu nebudú významne meniť
a budú blízko k hodnote 0 alebo 1. Vo všeobecnosti, kvalitu konzistencie konsenzuálnej
matice 𝐶𝑘̅ môžeme vyjadriť pomocou koeficientu disperzie nasledujúcim vzťahom:

𝜌𝑘 =

1
1
̅ (𝑖, 𝑗) − ) .
(𝐶
∑
4
𝑘
𝑛2
2
𝑖𝑗

Koeficient disperzie nadobúda hodnoty z intervalu od 0 po 1, pričom 𝜌𝑘 = 1 predstavuje
úplne konzistentné priradenie.
Priamočiary spôsob, akým je možné nájsť najlepší počet komunít, je vypočítať
koeficient disperzie pre všetky možné hodnoty k a následne vybrať maximálnu hodnotu 𝜌𝑘 .
Vo veľkých sieťach je však takýto spôsob výpočtovo veľmi náročný. Z tohto dôvodu je
možné použiť pri tejto úlohe heuristické riešenie, ktoré popíšeme v nasledujúcej časti.
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Použitím spektrálnej metódy alebo optimalizácie modularity aproximujeme vhodný
počet komunít 𝑐𝑆 . Následne znižujeme hodnotu k začínajúc hodnotou 𝑐𝑆 , kým 𝜌𝑘 <
𝜌𝑘+1 . Aktuálnu hodnotu k si uložíme ako dolnú hranicu vhodného počtu komunít 𝑐𝑑 .
Následne zvyšujeme hodnotu k začínajúc hodnotou 𝑐𝑆 , kým 𝜌𝑘 < 𝜌𝑘−1 . Aktuálnu hodnotu
k si uložíme ako hornú hranicu vhodného počtu komunít 𝑐𝑢 .
Na záver, hodnotu optimálneho počtu komunít nájdeme pomocou nasledujúce vzťahu:
c = arg max𝑘 {𝜌𝑘 : 𝑘 ∈ {𝑐𝑑 , … , 𝑐𝑢 }}.
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4.5 Analýza šírenia správ medzi užívateľmi

Informácie medzi užívateľmi (virálny marketing) sa šíria ústnou formou, formou
odporúčaní na nákup kníh, filmov, ale aj vo forme informačných kaskád, napr. na Twitteri.
Hovoríme aj o tzv. sociálnej nákaze, pri ktorej sa jednotlivci zvyknú prispôsobiť správaniu ich
rovesníkov.
Na reprezentáciu šírenia správ v sociálnej sieti potrebujeme použiť dve grafové
štruktúry. Prvou je orientovaný graf, ktorého uzly tvoria užívatelia a orientovaná hrana
zodpovedá informácii o tom, že informácia sa šíri od jedného užívateľa k druhému. Druhou
štruktúrou je ohodnotený bipartitný graf, ktorý obsahuje dve množiny uzlov (množinu
užívateľov U a množinu správ I). Hodnota každej hrany (u,i) medzi užívateľom a správou
vyjadruje čas, v ktorom užívateľ u zdieľal správu i svojim nasledovníkom (napr. retweet na
Twitteri). Kaskádou správy i budeme nazývať postupnosť dvojíc (u, t), kde t vyjadruje čas,
v ktorom užívateľ zdieľal správu i. Z množiny kaskád všetkých správ vieme na základe
rôznych metód vybrať len také správy, ktoré spĺňajú istú prahovú hodnotu, napríklad
priemernú vzdialenosť medzi nasledovníkmi správy, mieru entropie a podobne.
Keďže medzi kaskádami a komunitami existuje istý vzťah, možnosťou je skúmať,
akým spôsobom vieme z kaskád identifikovať komunity. Je tiež prirodzené, že hranica danej
komunity by mala zastaviť šírenie obyčajnej správy a jej kaskádu. Obrázok 6 znázorňuje
jednu z možných schém analýzy vzťahov a šírenia správ.

Obr. 6. Schéma analýzy vzťahov a šírenia správ
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5 Detekcia anomálií v sieťach
Pri analýze veľkých a zložitých súborov s údajmi je potrebné poznať, ktoré údaje
istým spôsobom vynikajú, resp. aká je všeobecná štruktúra údajov. Odvetvie dolovania
údajov, ktoré sa zaoberá objavovaním zriedkavých výskytov v údajových sadách, sa nazýva
detekcia anomálií. Detekcia anomálií v údajoch má množstvo aplikácií s vysokým dopadom
v oblastiach bezpečnosti, financií, zdravotníctva, presadzovania práva a iných odvetví.
Anomália (outlier) je pozorovanie, ktoré sa odlišuje sa od ostatných v rozsahu, ktorý
vyvoláva podozrenie, že bolo vytvorené odlišnými mechanizmami. Anomália predstavuje
objekt alebo skupinu objektov vyskytujúcich sa, resp. obsahujúci kombináciu atribútov,
zriedkavo, izolovane, neočakávane. Anomálie môžu byť aj skryté,

teda len ťažko

identifikovateľné, málo sa odlišujúce od normálnych vzorov. V grafoch sú súčasťou
normálnych podštruktúr. V prípade, ak sa anomália vyskytuje v určitom momente časového
úseku a zvyšok pozorovaného úseku sa v nevymyká očakávaniu, hovoríme o bodovej
anomálii. Poznáme aj iné typy anomálií, ako napríklad kontextové, skupinové,
či podreťazcové.
V dôsledku nedostatku spoľahlivých označení anomálii v jednotlivých dátových
sadách pre strojové učenie (variabilita, resp. zmena stratégií pri podvodoch, zašumenie dát,
hodnoverné modelové údaje bez anomálii a podobne) sú pri detekcii anomálii
uprednostňované prístupy “bez učiteľa”. Nedostatok dôveryhodnej testovacej množiny,
nevyváženosť úlohy (anomálie tvoria iba zlomok z dát), nastavenie penalizácie chybnej
identifikácie sa môže výrazne meniť a vzhľadom na účel zásadne sťažuje aj vyhodnocovanie
spoľahlivosti.
Kým v minulosti bolo vyvinutých viacero techník na zisťovanie anomálií v dátových
sadách,

v súčasnosti

sú

veľmi

aktuálnymi

aj

nástroje

na

zisťovanie

anomálií

v štruktúrovaných grafových údajoch. Objekty v grafoch môžu mať totiž korelácie na veľké
vzdialenosti, z tohto dôvodu bolo potrebné vyvinúť nové technológie pre detekciu anomálií
v údajoch z grafov.
Náš prístup rozdelíme do dvoch základných kategórií a to na statické grafové štruktúry
a dynamické grafové štruktúry.
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5.1 Detekcia anomálií v statických grafových štruktúrach
V tejto časti sa budeme zaoberať detekciou anomálií v statických grafových
štruktúrach. Hlavným cieľom je zistiť neobvyklé sieťové prvky (napríklad uzly, hrany,
podgrafy) vzhľadom na celú štruktúru grafu. Predpokladajme, že máme k dispozícii graf
(ohodnotený alebo neohodnotený) a našim cieľom je nájsť uzly a/alebo hrany a/alebo
podštruktúry, ktoré sú zriedkavé alebo sa významne odlišujú od znakov charakteristických
pre graf.
•

Metódy detekcie anomálií vzhľadom na štruktúru grafu sú založené
na skúmaní štruktúry grafu s cieľom nájsť charakteristiky, akými sú napríklad
stupeň uzla alebo priemer grafu (tzv. feature-based metódy) alebo blízkosti
vrcholov v grafe (tzv. proximity-based metódy). Grafovú štruktúru v prípade
feature-based metód môžeme použiť na výpočet rôznych mier spojených
s vrcholmi, dvojicami vrcholov, okolím vrcholov. Tento typ detekcie anomálií
sa použil napríklad pri vyhľadávaní spamu na webe alebo preniknutie útočníka do
siete. Na úrovni uzlov môžeme skúmať miery centrality, akými sú napríklad
vlastné vektory, vzdialenosť, lokálne zhlukovacie koeficienty. Pri dvojiciach uzlov
môžeme použiť počet spoločných susedov. Pre skupinu viacerých uzlov môžeme
pozorovať miery kompaktnosti, napríklad hustotu, či modularitu.
Štruktúru grafu môžeme použiť aj na kvantifikáciu vzdialenosti (alebo blízkosti)
vrcholov v grafe (tzv. proximity-based metódy). Tieto metódy používajú
jednoduché korelácie medzi prvkami grafu, pričom blízke prvky sa považujú
za patriace rovnakej triede. Patria tu algoritmy PageRank alebo SimRank, ktoré sú
založené na náhodnej prechádzky (Random walk).

•

Metódy detekcie anomálií vzhľadom na komunity sú založené na hľadaní husto
spojených skupín vrcholov v grafe a na vyznačení vrcholov a/alebo hrán, ktoré
majú prepojenia cez rôzne komunity. V skutočnosti definícia anomálie v tomto
prípade je založená na nájdení „premostenia“ uzlov alebo hrán, ktoré nepatria
priamo do jednej konkrétnej komunity. Tieto metódy môžu byť výhodne použité
v bipartitných grafoch, teda v grafoch, ktorých množina vrcholov V môže byť
rozdelená do dvoch množín V1 a V2, tak, že každá hrana má jeden vrchol vo V1
a druhý vrchol v množine V2. V praxi sa takéto príklady vyskytujú napríklad
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v sieťach typu: autori a články, používatelia a súbory, obchodníci a zásoby.
Ďalšie metódy detekcie anomálií vzhľadom na komunity sú založené napríklad
na známej myšlienke metódy faktorizácie matíc.
•

Metódy detekcie anomálií formulované ako klasifikačné úlohy sú založené
na tradičných metódach strojové učenia, ktoré dokážu skúmať aj zložité vzťahy
medzi objektmi grafu. Vstupom týchto metód môžu byť charakteristiky vrcholov,
označenia tried susedov, charakteristiky susedov vrcholov a iné.

5.1.1 Metódy náhodnej prechádzky
Základným cieľom metódy náhodnej prechádzky je určiť hodnotu zapojiteľnosti
(connectivity) pre každý vrchol grafu. Jeden zo základných postupov je inšpirovaný náhodnou
prechádzkou (čím častejšie v náhodnej prechádzke navštívime vrchol, tým je jeho
zapojiteľnosť väčšia). Hovoríme o náhodnej prechádzke, teda pravdepodobnosť, že navštívim
jedného zo susedov je daná váhou hrany. Je to proces, ktorý je determinovaný štruktúrou
grafu a počiatočnou pravdepodobnosťou výskytu vo vrchole.
Ak sme začínali s rovnomerne rozloženou pravdepodobnosťou výberu štartovacieho
vrchola, na začiatku má každý vrchol zapojiteľnosť rovnú 1/n kde n je počet vrcholov grafu.
V ďalších krokoch už zapojiteľnosť vrcholov nebude rovnaká a mení sa v dôsledku štruktúry
grafu. Za určitých podmienok sa ale pravdepodobnosti môžu ustáliť, teda sa z kroku na krok
už nemenia. Sme v akomsi stacionárnom stave. Môže sa to stať, ak je možné dostať
sa z každého vrchola do každého a zároveň sa periodicky neopakuje pravdepodobnostné
rozloženie. Teda hovoríme o podmienkach neredukovateľnosti a aperiodickosti, ktoré
overujeme na matici prechodu odvodenej od štruktúry grafu. Predpokladajme, že
sa nachádzame vo vrchole vi. Pravdepodobnosť, že sa budem v ďalšom kroku nachádzať
v jednom z jeho susedov je 1/deg(vi)

teda v každom kroku sa prepočítajú koeficienty

zapojiteľnosti pomocou vzťahu
𝑗
𝑖
𝑐𝑛+1
= ∑𝑣𝑗∈𝑂(𝑣𝑖) 𝑐𝑛 . 𝑝𝑗

(1)

pričom O(vi) je okolie vrchola vi a pj je pravdepodobnosť výberu hrany (vi, vj). Rovnicu (1)
môžeme zapísať maticovým tvarom cn + 1 = A .cnT, kde A je matica susednosti normovaná
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po riadkoch odpovedajúcim stupňom vrchola (v prípade, ak váhy grafu nie sú vážené, teda
máme rovnomerné rozloženie pravdepodobnosti; inak normujeme súčtom váh v riadku,
tak aby súčet po riadkoch bol rovný 1). Ak je matica prechodu A je neredukovaľná
a aperiodická, potom celý proces konverguje do stacionárneho stavu. Systém sa teda dá
popísať Markovovým reťazcom (stav systému nie je závislý od času, v ktorom sa nachádza).
Negrafové údaje vieme reprezentovať pomocov podobostných metrík (napríklad
kosínusová metrika). Pozorovania predstavujú vrcholy a hrana existuje, ak ich vzájomná
podobnosť je nad zvolenú hranicu z intervalu (0,1).
Egonet
Jednotlivé vrcholy ohodnoteného grafu (každý vrchol môže mať niekoľko atribútov,
označujeme prirodzeným číslom k) neuvažujeme len ako nezávislé body k-dimenzionálneho
podpriestoru. Je potrebné zahŕňať aj prepojenia vrcholov v grafe. Je viacero možností ako
zachytiť grafovú štruktúru v rámci atribútov jednotlivých vrcholov. Identifikovať globálne
charakteristiky pri veľkých grafoch sú mnohokrát výpočtovo náročné a teda v reálnych
aplikáciách mnohokrát nepoužiteľné.
Zameriame sa na priame okolie vrchola (indukovaný podgraf na jeho susedoch), ktorý
označujeme aj egonet. Mohli by sme uvažovať aj nad susedmi susedov (2-okolie,
3-okolie, prípadne iné možnosti), ale mnoho reálnych grafov má charakteristiku „malého
sveta“ – teda priemerná vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma vrcholmi je malá (napríklad
na Facebooku má priemerná vzdialenosť medzi dvoma vrcholmi hodnotu 3, resp. 4) .
Jednotlivé typy anomálii sú závislé od konkrétnej domény a jednotlivých prípadov.
V nasledujúcej časti uvedieme typy anomálii, ktoré sú identifikovateľné z okolia vrcholu:
•

Skoro klika a hviezda – napríklad neexistujúce spojenia medzi susedmi v okolí
vrchola, alebo naopak takmer plné prepojené vrcholy sú v sociálnych sieťach
zriedkavý až podozrivý jav.

•

Extrémne ťažké okolie – suma váh hrán okolia je veľká vzhľadom na počet
vrcholov v okolí. Takýto prípad môže identifikovať istý druh chybovosti
zariadenia vynucujúce si neprimerané opakovanie využívania spojení (navzdory
predpokladáme, že suma váh hrán bude funkciou počtu susedov).

•

Dominantné ťažké spojenia v okolí – jeden vrchol dominuje svoju váhou
spojenia nad zvyškom okolia.
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Aby sme mohli zachytiť jednotlivé pomenované typy anomálií, je potrebné extrahovať
zo štruktúry okolia nasledujúce atribúty:
•

počet susedov,

•

počet hrán,

•

suma váh hrán,

•

vlastné čísla matice susednosti egonet.

Nebudeme ich zohľadňovať izolovane, ale vo vzájomných súvislostiach, ako to už
v popise anomálii bolo naznačené. Tak ako skutočnosť, že veľká časť bohatstva je sústredená
v rukách malého počtu ľudí (známa ako Paretov princíp), je podobná zákonitosť aj v mnohých
ďalších vzťahoch. Všeobecne ich nazývame mocninové zákonitosti, ktoré môžeme vyjadriť
nasledujúcim vzťahom:
𝑦 ~ 𝑟 −ℎ

pričom veľkosť r-tého najväčšieho javu je nepriamo úmerná jeho poradiu s h blízko hodnote
1. V mnohých sieťach je možné takúto zákonitosť pozorovať, napríklad usporiadanie hrán
podľa váhy v egonete pre centrálny vrchol v sociálnych sieťach (máme tendenciu mať veľa
priateľov, ale iba pár z nich je blízkych, sú reprezentovaní hranami s veľkou váhou).
Ak Ri,j je poradie a Wi,j je váha hrany j v egonete Gi vrchola i, potom ich vzájomný
vzťah môžeme vyjadriť nasledovne:
ℎ
𝑊𝑖,𝑗 ~𝑅𝑖,𝑗
,

ℎ < 0.

Ak platí takáto zákonitosť v grafe, je možné ukázať nasledujúci vzťah:
β

𝑊𝑖 ~𝐸𝑖 ,

𝛽 ≥ 1,

pričom Wi je suma váh a 𝐸𝑖 je počet hrán v egonete vrcholu i.
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Uvedené pozorovania nám umožňujú kategorizovať jednotlivé vrcholy vzhľadom
na to, do akej miery spĺňajú tú ktorú mocninovú zákonitosť. Priradíme jednotlivým vrcholom
relatívnu odchýlku od očakávanej hodnoty vzhľadom na danú zákonitosť a túto hodnotu
budeme vnímať ako mieru anomálnosti jednotlivých pozorovaní:

outline(𝑖) =

max(𝑦𝑖 , 𝐶𝑥𝑖θ )
min(𝑦𝑖 , 𝐶𝑥𝑖θ )

∗ log(|𝑦𝑖 − 𝐶𝑥𝑖θ | + 1),

ak pre vrcholy i grafu platí zákonitosť 𝑦𝑖 ~ 𝐶𝑥𝑖θ .

Táto metóda má tendenciu nezachytiť anomálie pri extrémnych hodnotách 𝑦𝑖 a 𝑥𝑖 .
Z tohto dôvodu je potrebné doplniť metódu, ktorá by bola schopná pokryť práve tieto
extrémy. Hodnoty pre každý vrchol vnímame ako skonštruované vlastnosti, ktoré
zachytávajú štrukturálnu informáciu a sú priradené k atribútom vrchola. Takto doplnené
vstupy môžeme podsunúť všeobecnejšej metóde zvanej izolačné lesy.
Základná myšlienka izolačných lesov je postavená na postupnom oddeľovaní (izolácii
resp. separácii) prípadov zo celej množiny na základe zvolenej hodnoty náhodne vybraného
atribútu

(zo

zvolenej

podmnožiny

atribútov

vrcholov)

v jednotlivých

krokoch.

Až do momentu, že prípady budú izolované samostatne (iteratívne delíme množinu prípadov).
Vychádzame z predpokladu, že anomálie budú v priemere odseparované skôr ako normálne
prípady. Čiže pri znázornení procesu delenia do stromovej štruktúry je priemerná dĺžka
v náhodne generovaných stromoch od koreňa k listu obsahujúcemu anomáliu výrazne kratšia
ako k normálnym prípadom.
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5.2 Detekcia anomálií v dynamických grafových štruktúrach
Detekcia anomálií v dynamických, resp. v čase sa vyvíjajúcich grafových štruktúrach,
je známa aj pod názvom detekcia udalostí v grafoch. Predpokladajme, že máme k dispozícii
graf (ohodnotený alebo neohodnotený) a našim cieľom je určiť časovú značku, ktorá
zodpovedá zmene, či udalosti v grafe, alebo určiť top-k uzlov, hrán alebo podštruktúr grafu,
ktoré významne prispievajú k zmene v grafe.
V závislosti od aplikačnej domény sa požiadavky jednotlivých algoritmov pre detekciu
anomálií v dynamických grafoch líšia, ale medzi najbežnejšie požadované vlastnosti patria:
a) škálovateľnosť – v závislosti od veľkosti vytvorených grafov by algoritmy mali
byť mať lineárnu závislosť,
b) citlivosť na štrukturálne alebo kontextuálne zmeny v grafe – metódy detekcie
anomálií by mali byť schopné rozoznať štrukturálne rozdiely medzi vstupnými
grafmi vzhľadom na porovnanie, napríklad chýbajúcich a nových hrán,
chýbajúcich a nových uzlov, zmeny váh, ako aj zmeny ďalších vlastností grafov,
napríklad označenia uzlov alebo hrán,
c) informácia o dôležitosti zmeny – algoritmy by mali dokázať určiť typ a rozsah
zmeny. Zmeny v dôležitých uzloch, hranách alebo iných atribútoch grafu by mali
mať za následok vyššie skóre anomálií ako zmeny v menej dôležitých štruktúrach.
Algoritmy detekcie anomálií v dynamických, resp. v čase sa vyvíjajúcich grafoch,
môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:
a) založené na charakteristikách (napríklad uzly, hrany, váhy hrán),
b) založené na dekompozícii,
c) založené na komunitách alebo zhlukovaní,
d) založené na časových oknách.
Myšlienkou metód založených na charakteristikách je predpoklad, že podobné
grafy pravdepodobne zdieľajú vlastnosti, akými sú napríklad stupeň distribúcie, priemer,
vlastné hodnoty a iné. Všeobecný prístup pri detekcii anomálnych časových známok
vo vývoji dynamických grafov môžu byť zhrnuté do nasledujúcich krokov:
1. Výber vhodnej charakteristiky pre všetky v čase sa vyvíjajúce grafy,
2. Porovnanie grafov pomocou s využitím vzdialenosti alebo podobnosti s ohľadom
na vybranú charakteristiku.
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3. Ak je vzdialenosť väčšia ako manuálne alebo automaticky definovaný prah (alebo
naopak, podobnosť je menšia ako prahová hodnota), charakterizujte zodpovedajúci
graf za anomálny.
Väčšina týchto metód používa skóre podobnosti medzi dvoma grafmi na vstupe bez
toho, aby bola použitá aj detekcia vrcholov alebo regiónov grafu, ktoré sa najviac zmenili.
Príkladom používaných metrík je vzdialenosť maximálneho spoločného podgrafu,
Hammingova vzdialenosť matíc susedností, lambda-vzdialenosť susednosti a iné.
Metódy založené na dekompozícii sú schopné detekcie anomálií dekompozíciou
grafov a interpretáciou vhodne zvolených vlastných vektorov, vlastných hodnôt

matice

a singulárnych hodnôt. Metódy orientované na matice využívajú lambda-vzdialenosť,
dekompozíciu singulárnych hodnôt, dekompozíciu vlastných hodnôt alebo faktorizáciu matíc.
Metódy založené na komunitách alebo zhlukovaní používajú monitorovanie
komunít a zhlukov v priebehu času a ponúkajú výstup v prípade, že v nich nastane zmena.
Na rozdiel od predchádzajúcich metód sa teda nezameriavajú na monitorovanie zmien
charakteristík celej siete, ale len príslušných komunít. Patria tu algoritmy dolovania
frekventovaných podgrafov, spektrálne zhlukovanie, evolučné zhlukovanie, Bayesovské
metódy a iné pravdepodobnostné prístupy.
Metódy

založené

na

časových

oknách

vyhľadávajú

anomálne

znaky

v postupnostiach vstupných grafov. Určitý počet predchádzajúcich grafov sa použije
na modelovanie tzv. normálneho správania a nový prichádzajúci graf je charakterizovaný ako
normálny alebo anomálny. Niektoré prístupy z tejto skupiny sú založené aj na výpočte
tzv. anomálneho skóre každej hrany, ktoré sa neskôr použije na detekciu anomálnych oblastí
v grafe.
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6 Spektrálne zhlukovanie v sieťach
Cieľom spektrálneho zhlukovania je identifikovať minimálne hranové rezy siete, ktoré
separujú sieť na k komponentov s vyváženým zastúpením vrcholov. Hranový rez nazývame
množinu hrán, ktorej odobratím z grafu G sa tento graf stáva nesúvislým, tzn. že existujú
aspoň dva vrcholy, medzi ktorými neexistuje cesta. Základnú myšlienku načrtneme
na jednoduchom príklade rozdelenia grafu na dve množiny vrcholov.

6.1 Rozdelenie grafu na dve množiny vrcholov
Reprezentujme graf G incidenčnou maticou H: E x V, pričom riadky predstavujú
hrany E = { e1, e2, ... ,em } a stĺpce zodpovedajú vrcholom V = {v1, v2, ... , vn}.
Nech 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑚}, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛}, 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝑛} a j < k. Ak platí, že

𝑒𝑖 = (𝑣𝑗 , 𝑣𝑘 ) ∈ 𝐸(𝐺),

potom pre s ≠ j a s ≠ k dostávame

Hij = 1,
Hik = -1,
His = 0.
Hodnoty 1 a -1 označujú koncové vrcholy hrany grafu (v každom riadku je práve
jedna hodnota 1 a jedna hodnota -1. Počet nenulových prvkov stĺpci určuje stupeň príslušného
vrchola).
Definujme účelovú funkciu našej úlohy nájdenia minimálneho rezu. Rozdelenie
množiny vrcholov V(G) na 𝐴, 𝐴̅

vyjadríme pomocou indikačného vektora 𝑓 ∈ 𝑅 𝑛

nasledujúcim spôsobom:

𝑓𝑖 = {

1, ak 𝑣𝑖 ∈ 𝐴,
̅
−1, ak 𝑣𝑖 ∈ 𝐴.
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Vektor 𝑓 𝑇 × 𝐻 𝑇 má nenulové členy, ktoré zodpovedajú hranám medzi množinami
𝐴, 𝐴̅ (tzn. hranám rezu oddeľujúceho tieto množiny), a teda výraz
1 𝑇
( 𝑓 × 𝐻𝑇 ) 𝐻 × 𝑓
4
vyjadruje počet týchto hrán. Minimalizujme tento počet hrán
𝑇

( 𝑓 × 𝐻 ) 𝐻 × 𝑓 → min
vhodným zvolením vektora f.
Na rozdiel od klasickej úlohy hľadania minimálneho rezu grafu, ktorá často vedie
k oddeleniu jedného vrcholu od zvyšku množiny, našim cieľom je zachovať množiny 𝐴, 𝐴̅
vyvážené, teda s porovnateľnými mohutnosťami. To znamená, že malé množiny potrebujeme
započítavať s váhou, ktorá bude narastať s ich klesajúcou mohutnosťou. Analogicky, veľkým
množinám potrebujeme znížiť váhu s ich narastajúcou mohutnosťou, pričom môžeme využiť
inverznú hodnotu k doplnkovej váhe. Aby sme tento účel dosiahli, do indikačného vektora
doplníme penalizáciu (váhu) vzhľadom na mohutnosti množín.
Rovnakú váženú mohutnosť množín dosiahneme, ak platí

∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 = 0.

(2)

Ak zvolíme váhu 𝛼 pre vrcholy v množine A a jej inverznú hodnotu pre vrcholy
v množine 𝐴̅, potom požadujeme, aby
1
|𝐴|𝛼 − |𝐴̅| = 0,
𝑎

z čoho dostávame, že váhy môžeme upraviť nasledovne
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√

|𝐴̅|
, ak 𝑣𝑖 ∈ 𝐴,
|𝐴|

𝑓𝑖 =
|𝐴|
̅
−√ , ak 𝑣𝑖 ∈ 𝐴.
|𝐴̅|
{

Takýto vektor má dôležité vlastnosti, spĺňa rovnicu (2), a teda je ortogonálny
na vektor jednotkových členov (1, 1, ..., 1) a platí, že:

|𝑓| = √𝑛.
Táto diskrétna optimalizačná úloha nájdenia minimálneho váženého hranového rezu je
NP ťažká. Ak nebudeme požadovať rovnakú váhu pre vrcholy z jednej množiny a váhu k nej
inverznú pre všetky vrcholy z doplnku, to znamená pripustením ľubovoľných reálnych hodnôt
𝑓𝑖 ∈ 𝑅, a tiež ponecháme iba podmienky ortogonálnosti k jednotkovému vektoru 1
a k veľkosti |𝑓| = √𝑛, úlohu vieme riešiť efektívne.
Sformulujme zjednodušenú optimalizačnú úlohu nasledovne:
𝑓 𝑇 𝐻 𝑇 𝐻 𝑓 → min,
pričom predpokladáme, že 𝑓 ∈ 𝑅 𝑛 , 𝑓 ⊥ 𝟏 a |𝑓| = √𝑛.
Maticu
𝐿 = 𝐻𝑇 𝐻
nazývame Laplaceova matica grafu G.

Z jej konštrukcie vyplývajú tieto nasledujúce

vlastnosti:
•

je pozitívne semidefinitná, teda ∀𝑓 ∈ 𝑅 𝑛 : 𝑓 𝑇 𝐿𝑓 ≥ 0,

•

pre každé vlastné číslo 𝜆 matice L platí 𝜆 ≥ 0,
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•

súčet prvkov každého riadku matice L je rovný 0, teda matica je singulárna a 0 je
vlastné číslo s prislúchajúcim jednotkovým vlastným vektorom (1, 1, ... , 1),

•

ak je graf G súvislý, potom L má práve jedno vlastné číslo rovné 0,

•

počet komponentov súvislosti grafu G je zhodný s násobnosťou najmenšieho
vlastného čísla matice L (𝜆 = 0).

Pre prípad siete s váženými hranami použijeme druhé odmocniny váh hrán v incidenčnej
matici H miesto hodnôt 1 a -1 analogicky. Celá myšlienka riešenia a využité vlastnosti sa
zachovávajú.
Je možné ukázať, že vlastný vektor f2 matice L prislúchajúci druhému najmenšiemu
vlastnému číslu je riešením našej optimalizačnej úlohy.
Na získanie množín vrcholov 𝐴, 𝐴̅ použijeme metódu k-means zhlukovania pre
získanie dvoch zhlukov z hodnôt členov vektora f2. Podľa príslušnosti členov vektora f2
k jednotlivým zhlukom rozdelíme aj vrcholy, ktoré zodpovedajú grafu G.
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6.2 Rozdelenie grafu na k-množín vrcholov

Pre úlohu nájdenia k komunít môžeme náš postup upraviť nasledovne. Namiesto
jedného incidenčného vektora f spoločného pre oba komponenty, v prípade k > 2 použijeme
pre každý komponent vlastný indikačný vektor

(𝑓 1 , 𝑓 2 , … , 𝑓 𝑘 ) ∈ 𝑅 𝑛×𝑘 .

Nech 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛}, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑘}, potom

1
𝑗

, ak 𝑣𝑖 ∈ 𝐴𝑗 ,

𝑓𝑖 = √|𝐴𝑗 |
{ 0,

inak.

Takto zvolené vektory sú navzájom ortogonálne, teda pre maticu F platí

𝐹 = (𝑓 1 , 𝑓 2 , … , 𝑓 𝑘 ) ∈ 𝑅 𝑛×𝑘 ,

𝐹 𝑇 𝐹 = 𝐼.

Matica
𝑓 𝑇 𝐻 𝑇 𝐻 𝑓 ∈ 𝑅 𝑘×𝑘
je diagonálna matica, v ktorej i-ty prvok na hlavnej diagonále zodpovedá váženému súčtu váh
hrán spájajúcich komponent Ai s jej okolím. Minimalizujme súčet prvkov hlavnej diagonály,
označovaný aj ako stopa matice Tr(𝐹 𝑇 𝐿𝐹), nasledujúcim spôsobom:
Tr(𝐹 𝑇 𝐿𝐹) → min
cez množinu {A1, A2, ... , Ak}, pričom 𝐹 𝑇 𝐹 = 𝐼.
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Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je táto úloha upravená tak, že na prvky
matice F nekladieme dodatočné podmienky ich štruktúry a uvažujeme ľubovoľné matice
𝐹 ∈ 𝑅 𝑛×𝑘 spĺňajúce podmienku 𝐹 𝑇 𝐹 = 𝐼. To znamená, že minimalizujeme
Tr(𝐹 𝑇 𝐿𝐹) → min
cez 𝐹 ∈ 𝑅 𝑛×𝑘 , pričom 𝐹 𝑇 𝐹 = 𝐼.
Opäť je možné ukázať, že riešením tejto úlohy je matica F tvorená k vlastnými
vektormi matice L, ktoré zodpovedajú prvým k vlastným číslam tejto matice. Spätný prevod
na diskrétnu úlohu (rozdelenie vrcholov do množín) realizujeme analogicky ako
v predchádzajúcom príklade použitím napríklad metódy

k-means zhlukovania na prvky

tvorené riadkami matice F. Na základe vytvorených k zhlukov pre riadky F, zoskupíme
zodpovedajúce vrcholy grafu G.
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Záver
Rôzne typy sietí v oblastiach informatiky, biológie, fyziky, či sociológie poskytujú
bohaté zdroje dát, ktoré môže byť reprezentované pomocou špeciálnych dátových štruktúr,
nazývaných grafy. Táto dátová štruktúra má čoraz dôležitejšie miesto pri modelovaní
komplexných štruktúr a ich interakcií v rôznych chemických aplikáciách, informatike,
bioinformatike, počítačovom videní, analýze textu alebo webu.
Dolovanie typických charakteristík podgrafov sa stáva dôležitou úlohou pre ďalšiu
charakterizáciu, klasifikáciu a klastrovú analýzu grafov. Grafy, ktoré spájajú väčšie množstvo
uzlov, môžu vytvárať rôzne druhy sietí, napríklad telekomunikačné siete, počítačové siete,
biologické siete, webové siete alebo sociálne komunitné siete. Keďže takéto siete boli
rozsiahlo študované v kontexte sociálnych sietí, ich analýza sa často označuje ako analýza
sociálnych sietí. Aj ľudia majú prirodzenú tendenciu vytvárať skupiny v rámci pracovného
prostredia, rodiny, priateľov. Iným príkladom interpretácie pojmu “komunity” v sieťach môžu
byť, interakcie proteín-proteín, ktoré sú predmetom intenzívneho výskumu v oblasti biológie
a bioinformatiky, pretože interakcie medzi proteínmi sú základom pre každý proces v bunke.
V rámci týchto príkladov môžeme skúmať detekciu komunít v sieťach, pričom rozoznávame
napríklad prekrývajúce sa a neprekrývajúce sa komunity.
Pri analýze veľkých a zložitých súborov s údajmi je potrebné poznať, ktoré údaje
istým spôsobom vynikajú, resp. aká je všeobecná štruktúra údajov. Odvetvie dolovania
údajov, ktoré sa zaoberá objavovaním zriedkavých výskytov v údajových sadách, sa nazýva
detekcia anomálií. Detekcia anomálií v údajoch má množstvo aplikácií s vysokým dopadom
v oblastiach bezpečnosti, financií, zdravotníctva, presadzovania práva a iných odvetví.
Napriek mnohým pokrokom v modelovaní sietí, existuje viacero výziev pre ďalšie
bádanie v tejto problematike, najmä v oblasti vizualizácie sietí, výpočtovej zložitosti,
predspracovania údajov, kombinovania prepojení s atribútmi. Rozvíjajúcou oblasťou je aj
výskum predikčnej schopnosti statických a dynamických modelov sietí.
V týchto vysokoškolských učebných textoch sme prezentovali základné pojmy
z oblasti sietí a teórie grafov. Zaoberali sme sa prehľadávaním grafov do šírky a do hĺbky.
Prezentovali sme viaceré statické a dynamické modely siete a popísali vzťahy medzi nimi.
Detekciu prekrývajúcich sa a neprekrývajúcich sa komunít sme skúmali v orientovaných
a neorientovaných sieťach. Rôznym prístupom k detekcii anomálií v orientovaných
a neorientovaných sieťach, ako aj metóde spektrálneho zhlukovania sme venovali záverečnú
časť týchto vysokoškolských učebných textov.
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