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Obszar badań 

• Sieci złożone - grafy 

– sieci społeczne 

• Analiza 

– klasyfikacja węzłów 

– wyszukiwanie kluczowych 

węzłów (liczne miary) 

– modelowanie sieci dynamicznych 

– dyfuzja informacji w sieciach 

– analiza grup 

 



Klasyfikacja węzłów w sieciach 

• Zbiór atrybutów -> klasa 

– [x1, x2, x3, x4] -> [C1] 

– [X] -> [C] 

 

• Poznanie klas jest kosztowne, więc 

staramy się je odkryć za pomocą 

klasyfikacji kolektywnej – propagacja 

informacji o klasach za pomocą relacji 

• Zerwanie z paradygmatem i.i.d. 



Klasyfikacja kolektywna 

• Dysponujemy klasami dla części zbioru i 

próbujemy poznać klasy pozostałych elementów 

dla danych relacyjnych (sieci) 

• „Odkrywanie” klas ma swój koszt, więc staramy 

się minimalizować liczbę strzałów tak, aby 

maksymalnie zmniejszać niepewność 

1 A tutorial on active learning, Sanjoy Dasgupta, John Langford, ICML 2009 



CC - Wykorzystane zasoby 

• Klaster Hadoop - za pomocą nakładki myHadoop - na 

maszynach przypisanych do kolejki.  

• Po uruchomieniu klastra przekazywane były do niego 

dane z serwera FTP, następnie uruchamiane 'joby' 

hadoopa, czyli elementarne części algorytmu zgodne z 

paradygmatem map-reduce 

 
 

 

 

 
                    Wikipedia: 



Kolejne analizy 

• Analiza sieci – miary i własności 

– Matlab + Complex Networks Package 

 

• Wyszukiwanie klik w sieciach 

– cfinder na klastrze Supernova 

 

• Modelowanie sieci dynamicznych  

oraz dyfuzji informacji w sieciach 

– Matlab 



Wyszukiwanie klik w sieciach społ. 

• klika – podgraf, którego wszystkie 

wierzchołki połączone i nie da się dodać 

kolejnego wierzchołka spełniającego to 

założenie 

• wyszukiwanie klik  

na różnych warstwach sieci  

społecznych i ich porównanie 

• cfinder, dużo pamięci 

 



Dyfuzja informacji w sieciach społ. 

 

 
• Analiza korelacji pomiędzy miarami sieciowymi a modelem 

zachowań komunikacyjnych 

• Obserwacja sieci komunikacyjnej,  

a następnie dyfuzji w wirtualnym  

świecie 

 



Kilka wniosków: 

 - relacje w sieci społecznej w większym stopniu  

    wpływają na transmisję wirusa niż jego użycie 

 - użytkownicy na obrzeżach sieci mogą  

   być bardziej podatni na wpływ,  

   jednak nie są skłonni przekazywać  

       wiadomości dalej, 

 - aby komunikat był rozprzestrzeniany,  

       należy przekazać go najbliższym  

       znajomym (mocne relacje) 

 

 

 

Przekazywanie wiadomości - 

zachowania 



Social Networks Group @ WrUT 

• Grupa badaczy zajmująca się analizami 

sieci społecznych, ale kierunek -> złożone 

• Członkowie z PWr, ale i całej Polski 

• Comiesięczne spotkania (na ogół) 

 
     http://www.ii.pwr.wroc.pl/~sna 
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