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A kutatások előzménye

Az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált különböző, 

egymástól távoli területekhez tartozó problémák 

hálózatokkal történő leírása, például szociális, biológiai 

vagy informatikai témákban. A sok összetevőből álló 

rendszerek kapcsolódási mintázatának vizsgálata 

előrehaladást tett lehetővé olyan kérdésekben, mint 

például a járványterjedések modellezése, gének 

kölcsönhatásainak megértése, vagy az emberi kapcsolatok 

társadalmi léptékű jellemzőinek leírása. Ezek a 

vizsgálatok gyakran a statisztikus fizikából eredő 

módszereket és modelleket alkalmaznak.

A legismertebb gráfmodellek, bár a globális szerkezetük 

különbözik egymástól, mezoszkopikus (az egyes pontok-

nál nagyobb, de a teljes gráfnál kisebb) léptékű struktúrá-

val nem rendelkeznek, a statisztikai fluktuációktól elte-

kintve. Természetes módon adódik a kérdés, hogy igaz-e 

ez valós hálózatokra is, vagy azok tartalmaznak a környe-

zetüknél sűrűbb régiókat.  A józan ész azt sugallja, hogy 

az ilyen részgráfok - ha léteznek - releváns információt 

hordoznak az őket alkotó csomópontokról, mint például 

azonos érdeklődési kör szociális hálózatokban, vagy 
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azonos sejtfunkció sejtbiológiai hálózatokban.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a komplex hálózatok 

kutatásában az egyik legaktívabb terület az ilyen lokálisan 

sűrű részgráfok keresése (,,community detection''). Ter-

mészetesen a problémakör jóval régebbi, mint az utóbbi 

mintegy 10 évben támadt aktivitás - objektumok osztá-

lyokba sorolásával már az ókori görögök is foglalkoztak, 

de a biológia, szociológia vagy az informatika is ismer 

vonatkozó feladatokat, sőt, a szuperparamágneses klasz-

terezés kapcsán még a statisztikus fizikának is vannak 

ezirányú előzményei. Ennek megfelelően a jelenlegi mód-

szerek fejlődése is a többi tudományterület létező eszkö-

zeitől indult, illetve a statisztikus fizika hagyományos 

eszköztárából (véletlen bolyongás, Potts modell).

Az utóbbi évek eredményei mellett továbbra is léteznek 

fontos problémák. Legelsősorban, még mindig nincs 

általánosan elfogadott precíz megfogalmazása a 

,,lokálisan sűrű részgráf'' kifejezésnek. Ebből adódóan 

rengeteg különböző javaslat keletkezett, ami felveti a má-

sodik kérdést: a javasolt módszerek tesztelését. Bár ebben 

a kérdésben jelentős fejlődés történt, még mindig messze 

vagyunk egy lezártnak tekinthető állapottól. Állandó 

2



probléma a módszerek futási idejének csökkentése is.

Célkitűzések

Az elmúlt években a csoportkeresés területén a hangsúly 

az új módszerek kifejlesztésére összpontosult, aminek 

eredményeképpen a csoportkereső módszerek száma 

gyorsan nőtt. Ezzel párhuzamosan az egyes módszerekkel 

kapcsolatos ismereteink viszont sok esetben alig bővültek, 

különösen ami a valós hálózatokon való viselkedésüket 

illeti. Ennek megfelelően a dolgozat egyik célja volt 

létező módszereket alaposabban megvizsgálni, különös 

tekintettel a valós hálózatokon mutatott jellemzőikre.

Bár sok különböző módszer született sűrű csoportok 

keresésére, általánosan elfogadott precíz definíció a sűrű 

csoportokra mind a mai napig nincs. Egyfelől a módsze-

rek nagy része hoz magával egy-egy saját technikai 

definíciót, ami köré a módszer épül - ezek precízek, ámde 

többé-kevésbé ad hoc jellegűek. Másrészt adott az általá-

nosan elfogadott, viszont távolról sem precíz ,,olyan 

csomópontok, amelyek között sok él van, kifele pedig 

kevés'' megfogalmazás. Ebben a helyzetben a dolgozat 
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legfontosabb célja közelebb jutni egy precíz és megalapo-

zott definícióhoz, illetve az eredményeket egy új mód-

szerben demonstrálni.

Végül, cél volt a csoportkeresésről eddig felhalmozott 

tudás gyakorlati alkalmazása is.

Új tudományos eredmények

1. Megmutattam, hogy a label propagation csoportke-

reső módszer ekvivalens egy egyszerű nulla hőmér-

sékletű kinetikus Potts-modell lokális energia-

minimumainak megkeresésével. Valós hálózatokat 

vizsgálva azt találtam, hogy egyrészt a lokális mini-

mumok száma jóval nagyobb a vártnál, másrészt a 

módszer igen instabil, különböző futtatások külön-

böző lokális minimumokban végződnek [2].

2. Tőzsdei hozamok korrelációs együtthatói abszolút 

értékének mátrixát vizsgálva (ami ekvivalens egy 

súlyozott teljes gráffal) megállapítottam, hogy a 

mátrix első után következő sajátvektorai - szemben a 

szakirodalomban található javaslatokkal - alkalmat-
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lanok a csoportok azonosítására, legalábbis további 

előzetes információ nélkül, mert a sajátvektorok 1-1 

csoport helyett sokszor csoportok kombinációin 

lokalizáltak.  Diffúzió-alapú mátrixokat alkalmazva 

korrelációs mátrix helyett a helyzet nem javul [1].

A mátrix első sajátvektoráról megállapítottam, hogy 

a komponenseinek az eltérése az elsőrendű 

perturbáció-számítás eredményétől erősen korrelált a 

csomópontok erősségeinek négyzetével. Ezt össze-

vetve egy megfelelő null-modellel - csoportszerkezet 

nélküli, ámde egyéb szempontokból hasonló 

mátrixok sokaságával - megállapítottam, hogy a 

korreláció a null-modell esetén hiányzik, tehát jelen-

léte a csoportszerkezet jelenlétének tulajdonítható. 

Ez egy új, a teljes spektrum elemzésénél gyorsabb 

eszközt ad a csoportszerkezet jelenlétének ellenőr-

zésére korrelációs mátrixokban [1].

3. Definiáltam egy mennyiséget, a részgráfok 

parkettázhatóságának hibáját, ami partíciók és 

lefedések hierarchikus viszonyait méri. Egy több 

millió csomópontból álló, telefonhívás-adatokon 

alapuló hálózaton különböző csoportkereső 

módszerek - Infomap, klikk perkoláció és 
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modularitás-optimalizálás a Louvain módszerrel - 

eredményeit összehasonlítva megállapítottam, hogy 

a kapott csoportok kis parkettázhatósági hibával 

rendelkeznek, vagyis hasonlóak, ha a részhalmaz-

anyahalmaz relációktól eltekintünk [3].

4. Rámutattam, hogy a helyes csoport-definíciónak 

nemcsak az általam szeparációnak nevezett, már 

korábban vizsgált, a csoporthoz tartozó pontoknak a 

környezetüktől való elkülönülésére jellemző tulaj-

donságot kell tartalmaznia, hanem a kohéziót - két 

részre bontással szembeni ellenállást - is, vagyis a 

korábbi egydimenziós kritérium helyett egy két-

dimenziós követelményrendszert javasoltam. A 

csoportoktól elvárt tulajdonságokat explicit módon 

kimondtam. 

Készítettem egy egyszerű tesztet a kritériumoknak 

való megfelelés ellenőrzésére. Javaslatot tettem egy, 

a kohéziót mérő mennyiség definíciójára, a részgráf 

Laplace mátrixának második sajátértéke alapján. 

Létrehoztam egy új csoportkereső eljárást, ami mind 

a szeparációt, mind a kohéziót figyelembe veszi. A 

módszer képes kezelni erősen átfedő és többszintes 

csoportszerkezeteket is. A módszert teszteltem a 
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jelenleg legjobbnak tekintett tesztgráfokon (LFR 

benchmark), és néhány valós hálózaton is [4].

5. Telekommunikációs hálózatok optimalizációs terve-

zésére kidolgoztam egy módszert, amely a hálózatot 

csoportokba osztja, minden csoporthoz hozzárendel 

egy középpontot, és a teljes forgalmat a megfelelő 

középpontokon keresztül irányítja. Megfelelő körül-

mények esetén a hálózat költségeit így 5-18%-al 

lehetett csökkenteni a tesztek alapján, a Nokia 

Siemens Networks jelenlegi hálózattervező eszközét 

használva. A jó eredményhez redundáns élek és nem 

túl kompakt hálózat szükségesek.
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