
 
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava  

  Fakulta elektrotechniky a informatiky    

 Katedra informatiky 

 

 

 

 

Redukce bezškálových grafů pomocí rojové 

inteligence 

Scale Free Network Reduction by Swarm Intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

2014                                                      Bc. Martin Gebauer  



 
 

  



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, který zredukuje bezškálový graf použitím 

rojové inteligence. Za rojovou inteligenci byl v této práci zvolen mravenčí algoritmus.  V textu 

nalezneme postupný vývoj bezškálových grafů, jejich vlastnosti a kapitolu o klasických grafových 

redukčních technikách, které jsou považovány za současný trend redukcí grafů. Další část se zaměřuje 

na popis mravenčího algoritmu a návrh implementovaného algoritmu. 

V experimentální části této práce budou zobrazeny výsledky redukcí grafů pomocí 

implementovaného mravenčího algoritmu a následně zanalyzovány k posouzení vhodnosti tohoto 

algoritmu na řešený problém redukce grafů. 

Klíčová slova 

Redukce grafů, ACO, Bezškálové sítě 

Abstract 

The diploma thesis is focused on implementation of algorithm, which reduces scale free 

graphs using swarm inteligennce. For a swarm inteligence in this thesis was choosed ant colony 

algorithm. In this text you can find evolution of scale free graphs, their properties and a chapter about 

classic graph reduction techniques, which are considered as a current trend of graph reduction. The 

next part is focusing on description of ant algorithm and design of implemented algorithm. 

In experimental part of this thesis there will be presented results of graph reduction using 

implemented ant algorithm and after that they will be analysed to evaluate suitability of implemented 

algorithm for solving a problém of graph reduction. 
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Úvod 

Od vzniku počítačového průmyslu můžeme pozorovat stále rostoucí trend v různých směrech. 

Například v komunikaci, kdy se textové zprávy vyvinuly do obrázku, zvuku i videa ale také třeba ve 

velikosti souborů. Už není žádným překvapením vidět soubory s velikostí několika gigabytů. Ty byly 

před 20ti lety nemyslitelné a nahradily průměrné soubory, jejichž rozsah byl v megabytech. Když se 

posuneme ještě o dalších dvacet let dál do minulosti, najdeme soubory v kilobytech. Přesto si tento 

moderní pokrok vyžádal daň a tou je přehlednost. 

Pokud bychom chtěli například zobrazit graf o milionech nebo i miliardách uzlů, tak z něho 

nic neuvidíme. Nic z něj nepřečteme. Dobrým řešením by bylo vytvořit vzorek z tohoto grafu, který 

obsahuje jen část těchto uzlů, a přesto zachovává vlastnosti původního grafu. Redukcí velkého grafu 

bychom tedy našli vzorek, který by byl reprezentativní – dokázali bychom objektivně definovat 

vlastnosti vzorku v rozumném čase, což by u původního grafu nemuselo jít z důvodu časové či 

prostorové náročnosti. 

Data jsou cenná hodnota. Vhodnou analýzou dat z nich lze vyčíst informace, které nejsou na 

pohled patrné, ale můžou mít velkou vypovídající hodnotu o celém souboru. Přesto jsou metody na 

analýzu dat častokrát algoritmicky náročné. Redukce originálních dat do menšího vzorku a zachování 

stejných vlastností by mohlo být pro samotnou analýzu velmi výhodné. 

V této práci se zaměříme na redukci bezškálových grafů, jejich vysvětlením a popisem 

vlastností se bude zabývat první kapitola. Následně si v druhé kapitole rozebereme teorii redukcí 

grafů, různé metody a přístupy a problematiku vzorků. Třetí část je věnovaná rojové inteligenci a 

popisu mravenčího algoritmu. Čtvrtá část se zabývá naprogramovaným algoritmem a jeho parametry, 

popisem důležitého kódu a v poslední, páté části budu popisovat experimenty a výsledky. V závěru 

této práce zhodnotíme mravenčí algoritmus pro problém redukci grafů a výsledky, které jsme zjistili 

v praxi.  
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1 Bezškálové grafy 

1.1 Historie grafů 

První zmínky o grafech začínají na konci 18. století. Leonhard Euler započal teorii grafů 

problémem Královeckými mosty.  

Definice grafu zní následovně. Jednoduchý graf G je uspořádána dvojice (V, E), kde V je 

neprázdná množina vrcholů a E je nějaká množina dvouprvkových podmnožin množiny V Prvkům E 

říkáme hrany.[2] 

První modely grafů vznikly až ve 20. století, kdy matematik Paul Erdös a Alfréd Rényi v roce 

1959 přišli s velmi jednoduchým, ale přesto elegantním vysvětlením, jak vznikají grafy.  Vytvořili 

schéma, které popisuje všechny grafy na bázi náhody. Shodli se, že odpověď na otázku jak vznikají 

grafy a sítě ve světě, je náhoda.[3] 

V rámci jejich možností vytvořili skvělou teorii. Erdös a Rényi studovali jen pravidelné grafy 

a byli si vědomi, že reálné sítě (železniční, telefonní a jiné) nejsou ani trochu podobné pravidelným 

sítím. Proto kdykoliv našli něco jiného než pravidelný graf, kde je každý uzel spojen s dalším, brali, že 

graf je dílem náhody. 

Definice náhodného grafu je jednoduchá. Graf G(n,p) obsahuje n vrcholů kde n>0 a 

pravděpodobnosti v rozmezí 0<p<1, kde platí, že pro každé dva vrcholy v, w existuje 

hrana(v,w)s pravděpodobnosti p.[4] 

Můžeme tedy říci, že jakýkoliv graf může být vygenerován náhodně, ale pravděpodobnost je 

velmi nízká.  

Důležitým pojmem je také stupeň vrcholů. Stupeň vrcholů v je počet hran, se kterými je vrchol 

v incidentní a označuje se deg(v).[2] 
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2 Bezškálové grafy 

2.1 Shlukování 

V roce 1998 vyšel článek Duncana Wattse a Stevena Strogatze o shlukování.  Shluk si 

představme jako spojení sousedních uzlů. Dále jsou shluky navzájem spojené jen malým množstvím 

hran. K tomuto objevu je navedly sociální sítě. Známý příklad je např. Erdösovo číslo.  

Paul Erdös publikoval více jak 1 500 článků. Ostatní vědci si následně začali počítat Erdösovo 

číslo, které se stalo váženým indikátorem vědce a každý si jej přál mít co nejmenší.  Erdös jako jediný 

má číslo 0. Pokud jste s Paulem Erdösem napsal článek, máte číslo 1. Člověk, který je spoluautor 

článku osoby s Erdösovým číslem 1, tak má číslo 2. Existuje velká databáze na Oaklandské univerzitě 

v Rochesteru, která je i na webu a obsahuje tisíce matematiků a jejich Erdösova čísla.  

Při analýze této sítě bylo zjištěno, že vědci jsou spojeni ve shlucích a mezi shluky existuje 

menší množství vazeb. Podobné výsledky byly zjištěny i při sledování neuronů červa Caenorhabditis 

elegans, ale také při analýze generátorů a vedení vysokého napětí v USA. Wattsovi a Strogatzovi bylo 

jasné, že shlukování není věc jen sociálních sítí a jejich model byl relativně převratným nálezem.[3] 

V začátcích této teorie se uvažovalo, že Wattsův/Strogatzův model nahradí náhodný model 

Erdöse a Rényiho, ale nestalo se tak. Watts a Strogatz vytvořili alternativu, kdy stále využívali náhodu 

vytváření vazeb mezi uzly, jen zakomponovali do své teorie shluky a časté – náhodné – spojení uzlů 

v rámci shluku. 

Dnes víme, že shlukování je důležitá vlastnost komplexních sítí a vyskytuje se na webu, ve 

světě ekonomiky, v potravních sítích živočichů nebo i v molekulách buněk. Víme také, že se logicky 

vylučují s původním modelem náhodných sítí, které předpokládají, že každý uzel má v průměru stejný 

počet uzlů. 
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Obrázek 1 Síť  

zdroj: http://www.chato.cl/papers/crawling_thesis/effective_web_crawling.pdf 

2.2 Malý svět 

Termín malý svět vystihuje vlastnost sítě, kdy každý uzel lze spojit s každým jiným uzlem 

malým počtem prostředníků. I když bychom měli síť obsahující statisíce uzlů, dokážeme spojit 

jakékoliv dva uzly velmi malou cestou. Toto označení vyplývá ze základů center a bylo známo už 

v roce 1929, kdy v knize Všechno je jinak od maďarského autora Frigyes Karinthy, vyšla povídka 

Články řetězu.[3] 

V této povídce Karinthy ukazuje, jak jsou miliardy lidí navzájem spojení, i když se vůbec 

neznají a jsou od sebe rozdělení kontinenty, popřípadě svými zálibami. Příkladem můžeme vzít, jak 

autor spojuje sebe a neznámého dělníka Fordových závodů. Dělník zná svého mistra, mistr se zná 

s panem Fordem. Pan Ford je přítelem ředitele nakladatelství, kde publikuje Karinthy a ředitel je 

blízkým přítelem Karinthyho. 

Tzv. „šest kroků“ je studie na Hardvardu profesora Stanleyho Milgrama. V roce 1967 profesor 

Milgram ukazuje, jak jsou všichni lidé spolu navzájem propojeni. Milgram otestoval tuto teorii 

v praxi. Chtěl spojit náhodné lidi ve Spojených státech amerických. Proto poslal pár náhodným lidem 

dopisy, aby se snažili pomocí svých přátel spojit s jednou z dvou cílených osob. Překvapením bylo, že 

pár dopisů se dokázalo spojit s cílovou osobou přes dva prostředníky, jiné dopisy putovaly přes 11 

prostředníků. Výsledkem pokusu bylo průměrné číslo 5,5, které po zaokrouhlení bylo 6 kroků 

v Karinthyho povídce. 



5 
 

Podobný test byl použit i na strukturu webu, kdy se výzkumné skupině kolem Alberta-Lászla 

Barabásiho podařilo v obrovském počtu stránek zjistit průměrnou vzdálenost mezi dvěma náhodnými 

stránkami na webu, a tou je 19 kroků. V daném experimentu vytvořili software – robota, který 

prohledával stránky a stránky, na které původní stránka odkazuje. Obě tato malé čísla v rámci velkých 

miliardových sítí dokazují, že fenomén „Malý svět“ opravdu existuje.[1] 

Tento pojem má mnohem více příkladů. Živočichové v potravním řetězci jsou od sebe dva 

kroky. Zajímavé jsou také neurony v mozku, které jsou vzdálené čtrnáct synapsí. Synapse je místo, 

kde se spojují dva neurony a provádí se přenos elektrického signálu. 

Označení Malý svět se liší od modelu se shluky převážně tím, že některé uzly ze shluků mají 

hranu s uzlem mimo vlastní shluk, ze vzdáleného místa. Tyto „zkratky“ nám umožňují spojit jakékoliv 

dva body malým počtem prostředníků. 

 

Obrázek 2 Malý svět 

Zdroj: http://www.freemasons-freemasonry.com/geometry_music.html 
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2.3 Centra 

Výzkum webu kolem vědce A.L. Barabásiho vedl k překvapivým výsledkům. Kromě nalezení 

malého světa na webu si vědci všimli unikátní věci, kterou žádný model v dané době nevysvětloval. 

Víc jak 90% stránek měla minimální počet příchozích odkazů. Příchozí odkazy jsou ukazatelem 

populárnosti a použitelnosti. Na druhé straně existovalo pár stránek, které obsahovali miliony 

příchozích odkazů.  Už jen pravděpodobnost, že stránka má 500 odkazů, je podle náhodných sítí 

prakticky nulová. 

Na základě této skutečnosti byly nalezeny takzvaná centra. Od zveřejnění této záležitosti vědci 

z celého světa, ze všech oborů začali hledat centra ve svých doménách. Zjistilo se, že centra jsou 

známkou komplexnosti sítí a můžeme je nalézt ve velkém množství jiných typů sítí. Například 

v molekulách jsou centrem voda a adenosintrifosfát, ve státě prezident, mezi matematiky Erdös a tzv. 

protein 53, který je základem pro pochopení rakoviny, je centrem v biologii. 

Centra můžeme také najít v sociálních sítích lidské společnosti. Novinář Malcolm Gladwell, 

reportér časopisu The New Yorker náhodně testoval lidi v různých sociálních skupinách. Příkladem 

můžeme uvést skupiny přistěhovalců, studentů nebo skupiny podle různých příjmů a ras. Všem těmto 

skupinám dal jednoduchý test se seznamem příjmení. Každá testovaná osoba měla označit příjmení, 

pokud zná člověka s tímto jménem. Popřípadě označí více lidi, pokud zná člověk více lidi s daným 

jménem. Napříč všemi skupinami byl vidět stejný trend. V každé skupině existovali lidé, kteří měli 

velké množství známých. Tito prostředníci byli spojovacím bodem pro spoustu jiných lidi, a jejich 

počet byl malý. Díky svým konexím, můžeme prohlásit, že tito prostřednící jsou centry ve společnosti. 

Studie a analýza center byla provedena i na hercích. Na stránce imdb.com – největší databázi 

filmů a herců na světě - jsou veškeré potřebné informace. Výzkum A.L. Barabásiho a jeho týmu zjistil, 

že 41% herců, tzv. méně slavných má méně než 10 vazeb, a nepatrný počet herců má vazeb velmi 

mnoho. Například John Carradine si vytvořil 4000 vazeb nebo Robert Mitchum 2905 vazeb. [3] 

Objevení center ve všech oblastech sítí vyvrátilo oba dosavadní modely.  Centrum, jako uzel 

s obrovským počtem hran, nebylo možno dosavadními modely nijak vysvětlit. Pravděpodobnost 

center pro model náhodných grafů byla zanedbatelná a neodpovídala realitě, a ani model malého světa 

se shlukováním nedokázal centra vysvětlit.  
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2.4 Mocninný zákon 

Další vlastnost zjištěna pozorováním webu je mocninný zákon v jeho struktuře. Histogram 

konektivity uzlů je v logaritmickém měřítku. Naprostá většina uzlů – u nás v tomhle případě stránek, 

má jen několik málo hran, které jsou připojeny na velké centrum. Největší centrum je následováno 

několika menšími a ty znova menšími, dokud neskončíme u uzlů s minimálním počtem hran. 

Podobnou analogii vidíme i v reálné síti letišť v Americe. V Americe existuje několik 

obrovských center, jako například Chicago, New York, Dallas nebo Atlanta, ke kterým jsou připojeny 

letiště malé. Stovky malých letišť jsou připojeny jen na jedno či několik center. 

Jelikož v těchto sítích neexistuje typický uzel nebo nějaká škála, proto se sítím s mocninným 

rozdělením říká bezškálové sítě.  

 

Rovnice 1 Mocninné rozdělení 

Rovnice značí pravděpodobnost P(k), že vybraný uzel má k hran a tedy k sousedících uzlů, a γ 

je koeficient distribuce a značí sklon. Nejčastěji je 2<γ<3. 
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Obrázek 3 Distribuce 

http://1.bp.blogspot.com/_GuvqAqJmGHc/TASD_mr4LXI/AAAAAAAAAho/grRjbRdZcjo/s1600/random-vs-
power-law-distribution-2.jpg 

 

2.5 Růst 

Vlastnost růstu sítě se zdá být nedůležitá, ale oba modely (model náhodných sítí a 

Wattsův/Strogatzův model) předpokládají na začátku určitý počet uzlů s nulovým růstem. A z důvodu, 

že všechny uzly jsou si stejně rovny, spojujeme je náhodně. Přesto všechny sítě reálného života 

(letiště, buňky, herci) nebo i webu neustále rostou a začínali s uzlem jedním, proto je potřeba tuto 

vlastnost vysvětlit a modelovat. 

Můžeme porovnat Erdösův model s podobným modelem, který využívá náhodu na spojení 

hran, ale roste. Tento fakt bude podobné modely velmi lišit. V modelu s růstem budou první uzly 

nabírat hrany nově se vytvářejících uzlů. Postupem času můžeme pozorovat, že starší uzly mají 

znatelnou výhodu nad novými uzly. V původním modelu taková výhoda neexistovala a všechny uzly 

měli šance stejné. Přesto samotný růst mocninný zákon nezaručuje. 

2.6 Preferenční připojování 

Při sledování růstu sítě vidíme, že uzel se nepřipojí náhodně k jinému – jinak bychom nenašli 

mocninný zákon v síti. Například stránka se připojí dvakrát tak častěji k stránce, která má dvakrát tolik 

uzlů než druhá. 



9 
 

Simulace tohoto chování ukázala, že díky růstu a preferenčnímu připojování vzniknou centra a 

budou se uplatňovat mocninné zákony. Tomuto modelu se začalo říkat bezškálový model. 

Přesto jsou sítě komplikovanější, každý typ sítě je svým způsobem unikátní a liší se od 

ostatních. Při analýze konkrétní sítě se může objevit stárnutí, odstraňování uzlů a vazeb, přesměrování 

nebo jiné efekty, ale vždy, když pozorujeme růst a preferenční připojování, objevíme centra a 

mocninné zákony. Tyto vlastnosti nazýváme bezškálová struktura. 

 

 

Obrázek 4 vytvoření bezškálového grafu[1] 

Obrázek 4 popisuje nejjednodušší vznik bezškálové sítě.  Na začátku máme graf se třemi uzly, 

které jsou navzájem spojené. V každém dalším kroku vznikne nový uzel. Z nového uzlu vedou dvě 

hrany, které se připojí raději k uzlům, které už mají více hran. Lze pozorovat efekt „bohatší bohatnou“. 

Tento jev popisuje situaci, kdy uzly, které mají více hran, mají šance na větší růst a rostou 

mnohem rychleji než ostatní.  
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2.7 Zdatnost uzlů 

Podle bezškálového modelu by vždy vyhrál uzel, který přišel nejdříve a nedovolil by přebrat 

spojení mladším uzlům. Přesto se v reálných sítích, konkrétně u webu, objevil Google, který převzal 

většinu spojů a stal se největším centrem za krátkou dobu. Odpověď na tuto situaci nám poskytuje 

model se zdatností. V tomto modelu se uzel nepřipojuje podle počtu vazeb původních uzlů. 

Pravděpodobnost připojení se počítá jako součin počtu vazeb a zdatnosti, kde každý uzel má svoji 

zdatnost – v případě Google, jeho zdatnost by byla vysoká. [3] 

Matematicky tuto vlastnost můžeme popsat následovně. Pravděpodobnost připojení nového 

uzlu k uzlu s k vazbám nám ukazuje rovnice č.2 , kde k značí počet vazeb (hran) daného uzlu a suma 

je spočítaná jako součet k hran všech existujících uzlů i. 

 

Rovnice 2 Výpočet pravděpodobnosti pro zvolení uzlu k připojení hrany 

a u modelu se zdatností je zdatnost µ 

 

Rovnice 3 Vypočet pravděpodobnosti s využitím zdatnosti 

. 

Vždy se dostaneme na hodnotu 1. Každý uzel má svoji zdatnost, která určí, jak úspěšný uzel 

bude při navazování nových vazeb. 
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2.8 Robustnost 

Robustnost můžeme popsat jako stabilitu nebo jako odpověď na otázku, jak dlouho můžeme 

odebírat uzly v síti, než se naše síť rozpadne na spoustu části, které spolu nedokážou komunikovat. 

V náhodných sítích existuje kritický práh, do kterého odebrané uzly nemají žádný větší vliv na síť, ale 

při překročení kritického práhu se nám síť okamžitě rozpadne. [3] 

Při výzkumu webu se hledal kritický práh. Přesto kritický práh nešel nalézt, jelikož můžeme 

oddělit většinu uzlů (až 80%) a síť stále dokáže komunikovat – za předpokladu, že vyjímáme ze sítě 

uzly náhodně. Simulace ukázaly, že i ostatní bezškálové sítě oplývají stejnou vlastností a stejný efekt 

byl nalezen i u nich. Robustnost bezškálových sítí je tedy velmi výjimečný faktor, který je činí 

odolným systémem vůči chybám. 

Bezškálové sítě současně oplývají vážným nedostatkem. Při cíleném útoků na centra se síť 

velmi rychle rozpadá. Když odpadne hlavní centrum, převezmou jeho funkci další centra. Nicméně při 

postupném vypínání dalších center se síť rozpadává na fragmenty až do konečného stadia rozpadu sítě. 

Tato vlastnost bezškálových sítí je slabinou při cíleném útoku., ať již se jedná o fyzickou topologii 

internetu (routery), buňky v organismu nebo druhy v ekosystému. U určitých typů sítí způsobuje 

vyřazování center v určitém bodě kaskádové selhání. Tenhle případ se projevuje hlavně v ekonomice 

nebo i energetice. 
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3 Redukce grafů 

V moderní době narůstá množství dat ve všech oblastech informačních technologií. Nezvyšuje 

se jen množství dat, ale také rozsáhlost jednotlivých souborů, včetně grafů, na které se zaměříme. 

Zobrazení obrovských grafů s miliony nebo miliardami uzlů, které se v současnosti vyskytují, 

je nemožné. Proto se vědci začínají zaměřovat na způsob, jak redukovat tyto grafy a vytvářet z nich 

vzorek, který je reprezentativní a zastupuje graf původní.  

Kolem vzniku vzorku z rozsáhlého grafu se objevuje spousta otázek. Jakým způsobem vzorek 

vznikne? Máme vybírat náhodně uzly nebo hrany, popřípadě použít složitější algoritmus? Důležitým 

problémem je také velikost vzorku a v neposlední řadě také způsob, jak můžeme měřit vhodnost 

vzorku oproti původnímu grafu nebo vhodnost dané metody.  Všemi těmito otázkami se zabývá 

problematika redukce grafů a před aplikací redukce si je potřeba tyto otázky položit a zodpovědět.  

1.1 Metody 

Analýzou tohoto problému se zabýval Jure Leskovec  a Christos Faloutsos. Tito dva vědci 

navrhli dva základní přístupy - směry. První z nich se jmenuje Scale down sampling. Jedná se o 

myšlenku, která se snaží z rozsáhlého grafu získat vzorek, který má stejné, nebo alespoň podobné 

vlastnosti jako zdrojový graf. Druhý přístup se nazývá Back-in-time sampling. Tento přístup se snaží 

vrátit graf v čase do podoby obsahující malý počet uzlů, bez znalostí stáří uzlů či hran.[5] 

Metod k získání reprezentativního vzorku v přístupu Scale down sampling je více, ale dají se 

shrnout do třech kategorií: výběr náhodných uzlů, výběr náhodných hran a průzkumné metody – 

v angličtině pod názvem exploration methods. 

Základní algoritmus výběru náhodných uzlů Random Node neposkytuje dobré řešení, protože 

v grafu se velmi často vybírají uzly, které mají málo sousedů.  Proto vznikla alternativa výběru 

náhodných uzlů podle stupně uzlů, tzv. Random Degree Node algoritmus. Tato metoda bere v potaz 

stupeň uzle a s větší pravděpodobností vybere uzel s velkým počtem hran. Výsledkem je vzorek 

s lepšími parametry než původní graf, protože graf je mnohem více propojený. 

Algoritmus výběru náhodných hran (Random Edge) má také pár nevýhod. Vzorek bude velmi 

slabě spojen a také preferuje uzly s velkým počtem hran. Kvůli těmto vlastnostem byl navrhnut tzv. 

Random Node Edge algoritmus, který náhodně vybere uzel a k němu náhodně vybere hranu.   
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Poslední metodou v tomto směru byl navrhnut hybridní algoritmus, který s určitou 

pravděpodobností použije Random Node algoritmus a s určitou pravděpodobnosti Random Edge 

algoritmus. 

V třetí skupině průzkumných algoritmů můžeme uvést Random Node Neighbor, kde 

algoritmus náhodně vybere uzel, ale do vzorku přidá i všechny jeho sousedy. Algortimus Random 

Walk simuluje náhodné procházení grafů. Jeho nevýhodou je riziko k zaseknutí se v určité oblasti, ze 

které nelze vyjít. Pro tento problém bylo vyvinuto řešení, kdy s určitou pravděpodobností začne 

„procházka“ grafem znovu a pokud graf po určitém počtu kroků neobsahuje poměrnou část 

k originálnímu grafu, vybere se jiný počáteční uzel. Na podobném principu je založen i algoritmus 

Random Jump, který s určitou pravděpodobností vybere náhodný uzel místo počátečního uzlu. [5] 

Dalším zajímavým algoritmem je Forest Fire. Tato metoda začíná s jedním uzlem, který 

„shoří“ a všechny jeho hrany, které vedou k dalším uzlům, mají šanci „zapálit“ další uzel s 

pravděpodobností, kterou definuje uživatel. Tento proces se opakuje rekurzivně, až nám vznikne 

podgraf. Tento algoritmus zachovává důležitou vlastnost: „Bohatí bohatnou“, kdy uzly s velkým 

počtem hran mají velkou pravděpodobnost být zapálené jakýmkoliv (i velmi malým) uzlem s malým 

počtem hran. Metoda zachovává velký stupeň příchozích uzlů – tzv. in degree. Každý nový uzel má 

velkou pravděpodobnost zasáhnout mnoho hran, tím vzniká dostatečně velký stupeň odchozích hran– 

tzv. out degree. Shlukování je také zachováno, jelikož uzel vlastní především hrany mezi svými 

sousedy ve shluku. 

Existují i jiné a sofistikovanější typy algoritmů, ale je potřeba zachovat algoritmy jednoduché. 

Složitější metody mohou být i účinnější, na druhou stranu jsou časově náročnější a proto pro obrovské 

grafy nepoužitelné. 

Je třeba zmínit důležitý pojem tzv. No Free Lunch teorém. Tento teorém nám říká, že 

neexistuje algoritmus, který je nejlepší pro všechny problémy. Každý z algoritmů má svoje výhody a 

nevýhody a proto pro každý problém nebo typ problému může existovat jiný typ algoritmu, který je 

nejvhodnější při hledání optimálního řešení. 
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1.2 Ohodnocení výsledků 

Existuje řada grafových parametrů, které mohou být použity pro sledování vlastností 

jednotlivých grafů. Jedná se například o „In-degree“ a „out-degree“ distribuce, zmíněnou výše, 

distribuci slabě propojené komponenty (weekly connected component), distribuci silně propojené 

komponenty (strongly connected component), Hop-plot vlastnost, definující počet dosažitelných 

dvojic uzlu ve vzdálenosti h, nebo o koeficient shlukování. 

Po zvolení sledovaných parametrů můžeme pomoci Kolmogorova-Smirnova testu porovnat 

dva grafy – originální graf a vzorek.  
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4 Stochastické a evoluční algoritmy 

Člověk se snaží vyřešit problém přímo. Přesto neexistuje pro každý problém deterministický 

algoritmus. K řešení složitých problémů, ke kterým nelze přistupovat přes deterministický algoritmus, 

se vytváří stochastický algoritmus. Jedná se o postup, který se snaží vyřešit problém pomocí způsobů, 

které nemusí najít nejoptimálnější řešení a mohou také selhat a nevydat řešení žádné. 

Stochastické algoritmy využívají heuristiky. Heuristikou rozumíme postup, ve kterém se 

využívá náhoda, intuice, analogie a zkušenost. Rozdíl mezi heuristikou a deterministickým algoritmem 

je v tom, že na rozdíl od deterministického algoritmu heuristika nezajišťuje nalezení řešení. [15]. 

Přesto jsou heuristiky v běžném životě používány, například při chytání ryb či hledání hub. 

Většina stochastických algoritmů obsahuje zjevně nebo skrytě proces učení. Toto učení je 

většinou odvozeno od přírodních nebo sociálních procesů ve světě. Pro vysvětlení můžeme například 

uvést simulované žíhání, které je odvozeno z ochlazování tuhých těles.  

Jednou z variant stochastických algoritmů jsou evoluční algoritmy. Jedná se o algoritmy, které 

fungují podle vzorů skupinového chování pozorovaného v přírodě. Základním pojmem v těchto 

algoritmech je populace. Každý algoritmus rojové inteligence obsahuje populaci jedinců, kterou si 

můžeme představit jako matici. Existují evoluční algoritmy, které nevyužívají populaci. Jedná se o 

třídu algoritmů založených na bodové strategii, jelikož tyto algoritmy nejsou součásti této diplomové 

práce, nebudu je zmiňovat.[13] 

Název jedince Jedinec 1 Jedinec 2 Jedinec 3  Jedinec 4 

Vhodnost 15,3 18,1 6,2 0,5 

Vlastnost 1 5,3 7,4 6,2 3,2 

Vlastnost 2 8.7 -1,1 -5,5 -2 

Vlastnost 3 -9,3 2,1 4,8 7,1 

Tabulka 1 Populace 

 

Každý jedinec je definován souborem parametrů a také obsahuje vhodnost, která počítá 

kvalitu nalezených parametrů, tedy řešení. Tuto skutečnost vizualizuje tabulka 1. 
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Evoluční algoritmy jsou modely Darwinové evoluční teorie a používají evoluční operátory: 

 Selekce – nejlepší jedinci mají větší šanci na přežití nebo předání svých genu dalším 

jedincům.  

 Křížení – několik jedinců spojí svoje informace a z nich vznikne nový jedinec či 

jedinci 

 Mutace – informace jedince může a nemusí být náhodně změněna 

Evoluční algoritmus se provádí v iteracích. Každá iterace vytváří novou generaci jedinců, 

která by měla mít lepší vlastnosti jak předešlá generace. Na konci každé iterace se vypočítá fitness 

funkce, která ohodnotí řešení jedince či populace a díky této funkci máme do další iterace nové 

vědomosti ke tvorbě lepšího řešení.  

Přesto není výběr nejlepších jedinců vždy nejvýhodnější. Občas je vhodné vybrat i jiné jedince 

k úspěšnějšímu běhu algoritmu. 

Hlavní motivace evolučních algoritmů je v řešení problémů, které nelze řešit normálním 

způsobem. Dále se evoluční algoritmy používají také v umělé inteligenci a teorii učení. 
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4.1 Rojová inteligence 

Vhodné chování pro řešení problému bylo nalezeno především u mravenců, ptáků, včel, 

světlušek nebo takzvaných částic. V této práci jsem se zaměřil na mravenčí kolonie, a proto v další 

části budu popisovat mravenčí algoritmus a jeho modifikace. 

4.2 Mravenčí kolonie 

Mravence lze popsat jako populaci hledající potravu. Z mraveniště se mravenci rozejdou na 

všechny strany, a jakmile jakýkoliv jedinec najde potravu, při své zpáteční cestě označkují svou cestu. 

Mravenci spolu komunikuji nepřímo pomocí feromonů, které pokládají na zem.  Jakmile se 

mravenec vrátí s potravou, cesta je označena, a je zvýšená šance, že se další mravenci vydají stejnou 

cestou. Jakmile se na cestu vydá druhý a třetí mravenec, po cestě zpět mravenci znovu položí 

feromony. Tyto další feromony ještě zvýší šanci, že i ostatní se vydají danou cestou.[6] 

Konec situace může vypadat tak, že všichni mravenci se vydají pro jídlo po dané cestě. 

  



18 
 

4.3 Double bridge experiment 

Jako jeden z nejznámějších experimentů s mravenci je považován experiment s názvem 

dvojitý most (double bridge experiment), proveden Deneubourgem a jeho kolegy. Tyto pokusy byly 

prováděny s živými argentinskými mravenci. 

 

Obrázek 5 Stejná velikost ramen dvojitého mostu 

Zdroj: http://www.scholarpedia.org/article/File:SameLengthDoubleBridge.png 

V prvním experimentu máme mezi hnízdem a potravou dvě stejně dlouhé cesty. Mravenci byli 

sledování během jejich cesty. Napříč náhodné fluktuaci mravenců během počátku, všichni jedinci 

konvergovali po určité době do jedné cesty. Tato cesta byla zvolena náhodně. 
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Obrázek 6 Různá velikost ramen dvojitého mostu 

Zdroj: http://images.scholarpedia.org/w/images/a/a6/DiffLengthDoubleBridge.png 

V druhém experimentu existuji dvě různorodé cesty, kdy jedna cesta je dvakrát tak delší jak 

druhá. V prvním kroku se mravenci rozdělili přibližně na dva celky, které se vydaly na dvě cesty. 

Oproti prvnímu experimentu se mravenci z kratší cesty vrátili do hnízda dříve a rovnou se vydali na 

další cestu. Při rozhodování na kterou cestu se vydat, kratší cesta byla atraktivnější. Byly na ni 

přítomné extra feromony, které byly položené díky prvním mravencům. 

 

Obrázek 7 Hledání potravy 
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Zdroj: http://www.funpecrp.com.br/gmr/year2005/vol3-4/images/wob09fig2.jpg 

 

 

Obrázek č. 7 ukazuje, jak se mravenci zachovají, pokud se na cestě mezi jídlem a mraveništěm 

objeví překážka. Mravenci následně naleznou dvě cesty ke své potravě. Po určité době celá populace 

začne používat kratší cestu, jelikož ukládání feromonů bude rychlejší, tím pádem ho na kratší cestě 

bude mnohem více. 

 

Obrázek 8 Hledání potravy 2 

http://demo.formulasearchengine.com/images/thumb/a/af/Aco_branches.svg/ 

 

Obrázek č. 8 znázorňuje hledání jídla skrze více cest. Na začátku mravenci prohledávají 

všechny možné cesty. Většina z nich v tomto případě najde potravu a začne ukládat feromony.  Přesto 

budou některé cesty rychlejší a feromonové značení bude silnější, a mravenci je začnou 
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upřednostňovat. Poslední fází je nalezení nejkratší cesty, která je využívána naprostou většinou 

populace mravenců. 

Vlastnosti mravenčí kolonie je decentralizovanost. Neexistuje centrum, které řídí jednotlivce. 

Jednotlivci mají v sobě jednoduchou logiku, triviální práci, která se považuje za efektivní a přesto 

dohromady jako kolonie dokážou vytvořit komplexní řešení. 

4.2.1 Mravenčí systém 

Prvotní definici tohoto algoritmu navrhl Marco Dorigo.  Mravenec – jedinec se v populaci 

hodí převážně na grafové úlohy. Nejdříve definujeme problém, který chceme minimalizovat. Pak 

potřebujeme množinu všech řešení a funkci počítající cenu každého řešení. Cílem je najít globálně 

optimální dosažitelné řešení z dané množiny všech řešení.[7] 

Během pohybu jedince po grafu se každý mravenec rozhoduje sám za sebe. Jeho cestu 

ovlivňuje množství feromonu a délka jeho další hrany.  Mravenec na konci iterace vytvoří jedno 

řešení, které se skládá z jednotlivých uzlů. Na každém jeho kroku má mravenec na výběr seznam uzlů 

dostupných ze svého současného místa, přidá vždy jeden následující uzel do svého řešení a přesune se 

na něj. 

Na konci každé iterace proběhne vypařování – část feromonu z každé cesty se vypaří. Jedná se 

o důležitou vlastnost, která nám umožní, aby se algoritmus nezastavil v lokálním extrému a dokázal 

najít nejlepší řešení. Feromony také znamenají jedinou zkušenost a vědomí mravenců. 

4.2.2 Meta heuristika 

Mravenčí algoritmus lze popsat neformálně pomocí meta heuristiky, v části kódu č. 1. 

Mravenci v kolonii nezávisle na sobě procházejí a vytvářejí cestu v zadaném grafu. Pohyb je řízen 

stochasticky na úrovni každého mravence. Jakmile mravenec vytvoří cestu, vyhodnotí dané řešení a 

položí na ní odpovídající počet feromonů. Toto řešení tedy ovlivní rozhodování budoucích 

mravenců.[8] 

Kromě tohoto mravenčího chování používá algoritmus ještě dvě procedury, a to vypařování 

feromonů a daemon akce. Daemon akce nejsou povinné. Jedná se o akce, které nemůžou být 

implementovány mravenci, jsou globální nebo jsou specifické pro daný typ úlohy. Prakticky to může 

byt elitismus, který je vysvětlen hned v dalším bodu. Vypařování je také důležité jako ochrana proti 

nalezení lokálního extrému a pomáhá prohledávání grafu. 
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 Procedura Aco Meta heuristika 

  Rozvrh aktivit 

   Řízení aktivit mravenců 

   Vypařování feromonů 

   Daemon akce (nepovinné)) 

  Konec aktivit 

 Konec procedury 

Část kódu 1 ACO metaheuristika [8[]] 

4.2.3 Elitismus 

Jedná se o modifikaci, kde se po uložení feromonu na cesty každého mravence vypočítá 

nejlepší řešení a ohodnotí navíc extra feromony. Jiná varianta zase neumožňuje přidávat feromony 

každému mravenci ale jen nejlepšímu řešení.[7] 

4.2.4 Ant Colony Systém 

Tato modifikace používá metodu Local Pheromon Update po každém kroku mravence, místo 

přidávání feromonu najednou před koncem iterace. Toto vylepšení by mělo zabránit tvorbě podobných 

řešení během jedné iterace. Rozdíl je také ve změně formule, která počítá množství feromonů 

pokládaných na zem. 

4.2.5 Problém obchodního cestujícího 

Anglicky Travelling salesman problem je problém spadající do nedeterministických 

polynomiálních (NP) – těžkých problému. Tato kategorie znamená, že neexistuje deterministický 

algoritmus, který vypočítá řešení v přijatelném čase pro větší množství vstupních dat než malé. 

Problém obchodního cestujícího obsahuje množinu měst a vzdálenosti mezi nimi. Algoritmus 

se snaží najít nejkratší cestu mezi zadanými městy (uzly) v daném grafu za nutného předpokladu, že 

každé město navštíví jenom jednou. 
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Obrázek 9 problém obchodního cestujícího 

http://www.victusspiritus.com/wp-content/uploads/2011/03/600px-Aco_TSP.svg_.png 

Na obrázku č. 9 vidíme v první fázi mravence, který našel krátkou cestu a položil na ní 

feromony. Všichni mravenci ale prohledávají graf a pokládají feromony, tento stav je zachycen 

v druhé fázi. Během iterací je nejlepší cesta zesílená oproti ostatním, to lze vidět ve fázi tři. V poslední 

fázi můžeme pozorovat, jak díky vypařování slabší cesty mizí a mravenci upřednostňují nejlepší cestu.  

Kromě meta heuristiky lze mravenčí algoritmus popsat také pomoci pseudokódu. Rozdíl mezi 

meta heuristikou a pseudokódem je v detailu. Pseudokód je vázán na určitý problém, na druhou stranu 

meta heuristika je formální a vzorem pro všechny možné implementace mravenčího algoritmu řešící 

jakýkoliv problém.  
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Inicializuj feromony v P na malou náhodnou nebo konstantní hodnotu; 

Iterace=0; 

While není nalezena dostatečně dobrá cesta nebo dosaženo limitu iterací do 

 Rozmístí mravence do počátečních měst; 

 Foreach k do 

Jdi vpřed o n kroků. Vybírej směr podle pravděpodobnostního pravidla, a tak, aby se 

žádné město neopakovalo; 

Spočítej délku trasy nalezené mravencem; 

Nech k uložit na jeho cestu v P feromony; 

End. 

Nech vypařit feromony v P.; 

Iterace=iterace+1; 

End; 

Část kódu 2 Pseudokód pro problém obchodního cestujícího 

 Pseudokód č. 2 popisuje mravenčí algoritmus pro problém obchodního cestujícího, kde 

mravenec je značen k, feromony jsou uložené v instanci P.  
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5 Návrh a implementace programu 

K vytvoření programu pro redukci grafů je potřeba definovat vstupní graf. V zásadě můžeme 

vygenerovat vlastní bezškálový graf, nebo použít existující data a ty naimportovat do programu. 

Ve chvíli, kdy máme graf vytvořen či nahrán, můžeme spustit samotný mravenčí algoritmus, 

který se pokusí nalézt nejoptimálnější vzorek. 

5.1 Vytvoření bezškálového grafu 

Prvním krokem k vytvoření kompletního programu redukce grafů bylo vytvořit algoritmus, 

který podle zadaného počtu uzlů vytvoří a následně vykreslí bezškálový graf. Každý nový uzel přidává 

dvě hrany do současného grafu. Samozřejmostí je využití preferenčního připojování. 

K vyřešení této funkcionality jsem zvolil metodu „Roullete wheel selection“. V této metodě je 

potřeba vypočítat pravděpodobnost každému uzlu, s jakou si nový uzel může vybrat právě daný uzel. 

Výpočet je počet hran daného uzlu děleno celkový počet hran krát dvě. 

Ve chvíli, kdy máme vypočítanou pravděpodobnost každého uzlu, stačí vygenerovat náhodné 

číslo. Projdeme pravděpodobnosti všech uzlů a stále zvyšujeme sumu pravděpodobnosti, dokud 

nenajdeme pravděpodobnost, která odpovídá náhodnému číslu. 

5.2 Fitness funkce 

Jednou z nejdůležitějších věcí v biologicky inspirovaných algoritmech je fitness funkce. 

V tomto případě se jedná o rozdíl v exponentech mezi originálním grafem a vzorkem, který mravenec 

během iterace našel. Vstupem do fitness funkce je distribuce vrcholů, tedy posloupnost čísel, kde 

každé číslo znamená počet hran, které má daný uzel neboli stupeň vrcholů. Počet čísel je stejný jako 

počet vrcholů. Z distribuce vrcholů získáme exponent, na kterém je potřeba zjistit rozdíl v absolutní 

hodnotě. 

 

Rovnice 4 Fitness funkce 

5.3 Parametry grafu 

K výpočtu exponentu a také Xmin byla použita plfit knihovna. Jedná se o power-law fitness 

funkci, která vrátí po zaslání distribuce vrcholů exponent, Xmin a také umí spustit Kolmogorovův-

Smirnovův test. (10) 
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Kolmogorovův- Smirnovův test, nám řekne, že distribuce vrcholů patří do bezškalového 

rozdělení. Bohužel tato operace je velmi časově náročná a jedná se o nejsložitější výpočet v programu. 

Xmin je hodnota, od které data sledují mocninné rozdělení. Pro velmi malé hodnoty nemusí 

mít rozdělení bezškálovou strukturu a vždy se musí určit Xmin, od které hodnoty je rozdělení 

bezškálové. Pro příklad Xmin může být 2.  

5.4 Vytváření cesty 

Další důležitou informací je pravděpodobnost, kudy se mravenec vydá na cestu. Během iterace 

hledá mravenec uzly a pohybuje se, dokud nesplní délku své cesty. Pravděpodobnost Pi,j, , že se 

mravenec rozhodne jít do uzlu j, z uzlu i je přebraná ze základního mravenčího algoritmu, která se 

počítá podle rovnice č.5: 

 

Rovnice 5 Výpočet pravděpodobnosti pro přesun mravence do dalšího uzlu 

kde τ znamená počet feromonů na hraně, η vzdálenost mezi uzlem i a j, l jsou města, 

nenavštívena daným mravencem a nakonec α a β jsou vstupní parametry programu, které určuji 

důležitost feromonů oproti vzdálenosti. [6] 
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5.5 Aktualizace feromonové stopy 

Aktualizace feromonů se provádí na konci iterace a skládá se ze dvou částí. V první části se 

uloží feromony v závislosti na cestě, kudy mravenci prošli, a v druhé části se provede automatické 

vypařování na všech hranách. 

Pro první část se používá rovnice č.6: 

 

Rovnice 6 Uložení feromonů 

kde d je délka cesty mezi uzly i a j a ηi,j je počet feromonů, kolik se přičte na hranu i-j. 

Pro druhou část se používá rovnice č.7: 

 

Rovnice 7 Vypařování 

kde ρ znamená konstantu vypařování. 
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5.6 Pseudokódy implementovaných algoritmů 

Jak bylo popsáno výše, diplomovou práci můžeme formálně rozdělit na vytvoření 

bezškálového grafu a algoritmu redukce. Vytvoření bezškálového grafu, můžeme nahradit načtením 

dat ze souborů, pokud chceme použít například data z reálných sítí.  

Vytvoř graf o velikosti n 

 Vytvoř tři uzly navzájem spojené hranou 

 For(int i=0;i<n-3) 

  Vytvoř nový uzel u 

  Vypočítej pravděpodobnost připojení u, ke každému existujícímu uzlu 

  Pomocí roullete wheel selection zvol uzly, ke kterým se připojí nový uzel u 

  Vytvoř hrany mezi novým uzlem u a zvolenými existujícími hranami 

Část kódu 3 Pseudokód vytvoření bezškálového grafu 

Algoritmus redukce grafů obsahuje mravenčí algoritmus, který má za úkol vyhledat 

nejoptimálnější řešení – vzorek, nejblíže podobný k originálnímu grafu. 

Nastav feromony na náhodnou malou velikost 

For (int i=0; i<počet iterací) 

 Rozmístí náhodně mravence po grafu 

 Foreach (list mravenců) 

  Vytvoř cestu – pro hledání dalšího kroku v grafu použij rovnici č.5 

  Vyhodnoť cestu – porovnej nejlepší řešení a nové řešení podle rovnice č.4 

 Aktualizuj feromony – ulož feromony na cestu, kde mravenci prošli podle rovnice č.6 

             -vypař feromony podle rovnice č.7 

Část kódu 4 Pseudokód implementovaného mravenčího algoritmu 
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5.7 Datové struktury a metody 

Graf se skládá ze dvou datových struktur List: první obsahuje seznam uzlů a druhá obsahuje 

seznam hran. Graf také obsahuje parametry exponent a Xmin. 

Samotná metoda „Vytvoř cestu“ se skládá z opakujícího volání metody „Další krok“. Tato 

metoda vrací rozhodnutí mravence, popisující kam se jedinec vydá ze současného zvoleného uzlu, ze 

všech možných alternativ. 

Metoda „Další krok“ definuje pole pravděpodobnosti. Každý prvek pole obsahuje 

pravděpodobnost výběru uzlu a velikost pole je rovna počtu uzlů dostupných ze stávajícího uzlu. Tato 

metoda také definuje kontrolu, zda mravenec může duplicitně procházet uzly a hrany, která je 

standardně zapnutá a znemožňuje mravencům opakovat stejné cesty a uzly. 

Po ukončení mravenčího algoritmu máme jeden vzorek s nejlepšími vlastnostmi. Tento graf 

necháme vykreslit jako výsledek k danému vstupu. 
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6 Výsledky experimentování 

6.1 Vstupní parametry  

Doporučené hodnoty vstupních parametrů byly pro α=1, β=2 a ρ=0.5. Vysoké ρ nám zajistí, 

že nespadneme do lokálního extrému a umožníme mravencům prohledávat větší část grafu.[10] 

 Na začátku experimentu jsem volil malá data k zajištění základní funkcionality. Mezi 

prvními testy bylo nastavení počtu uzlů na 50, tří mravenců a 5 iterací. Pro takto malý vzorek dat trval 

výpočet 4 hodiny a výsledek se nedostavil. Na základě délky posledního výpočtu jsem vyloučil 

Kolmogorovův – Smirnovův test, který zabíral většinu času, protože plánem je spouštět algoritmus na 

mnohém větším objemu dat. 

 Tento test se provádí na začátku pro originální graf a následně pokaždé, když 

mravenec najde cestu v každé iteraci. Čím jsou data objemnější (počty mravenců a iterací), tím se 

časová náročnost rapidně zvýšuje. 

 Z těchto důvodů jsem se rozhodl vynechat Kolmogorovův – Smirnovův test a přijímal 

jakékoliv data. Jakmile na nich spustíme fitness funkci, data, které nejsou z bezškálového rozdělení, 

budou mít nevhodný exponent a algoritmus je bude brát jako nevhodný vzorek. 

 Po změně implementace a odstranění Kolmogorova – Smirnovova testu byl algoritmus 

extrémně rychlý. Se stejnými daty (50 uzlu, 3 mravenci a 5 iteraci) trvalo získání výsledku několik 

sekund. 

6.2 Velikost vzorku 

 Podle Jure Leskovce vyšlo nejlépe, když vzorek obsahoval 15% velikosti originálního 

grafu. Menší vzorek už nedokázal splnit kritéria podobnosti k originálu.[5] 

 Během experimentování v této práci jsem tedy použil tuto hodnotu jako výchozí. 

6.3 Chování mravenců 

Další důležitou věcí bylo určit chování mravenců. V základní variantě mravenčího algoritmu 

se vytváří pravděpodobnost pro každou hranu z uzlu, kde mravenec stojí. Touto definicí by mravenec 

mohl putovat mezi dvěma uzly navzájem, místo aby prohledával širší okolí. 
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6.3.1 Hledání cesty bez opakování 

K zamezení putování mezi stejnými body jsem naimplementoval kontrolu, že mravenec 

nemůže projít hranou, kterou už jednou prošel. Tímto každý objekt v populaci hledá novou cestu a 

nechodí přes hrany, které už prošel. Analogicky jsem vytvořil kontrolu, že mravenec nemůže jít do 

uzlu, který už navštívil. 

V této fázi jsem zvolil graf o velikosti 9000 uzlů. Zpozoroval jsem, že mravenec nedokáže 

najít výsledek. V určité době se mravenec zastaví a nedokáže najít další cestu. Mravenec měl najít 

podgraf o velikosti 15%, při 9000 uzlů se jedná o 1350 uzlů. Algoritmus jsem spustil 10 krát a 

sledoval, kdy se mravenec ztratí. 

Při každém spuštění se mravenec ztratil a přesný uzel, kdy ke konci cesty mravence došlo, 

znázorňuje tabulka č. 2, tedy na kterém uzlu mravenec ukončil svoje putování a nedokázal najít další 

uzel cesty. 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Uzel 108 137 160 130 59 178 153 65 97 159 

Tabulka 2 Konec cesty při plném kritériu 

 

V průměru se mravenec ztratí (nenašel další uzel) při 125. uzlu. 125 uzel je velmi vzdáleny od 

hodnoty 1350, kterou od mravence očekáváme. 

6.3.2 Hledání cesty s opakováním uzlů 

Se současným nastavením mravenec nemohl nikdy nalézt řešení. Proto jsem se rozhodl zrušit 

kontrolu na navštívené uzly. V dalším experimentu mohl mravenec navštívit další uzel za 

předpokladu, že hranu do již navštíveného uzlu ještě neprošel.  

Výsledky byly kvalitnější než v prvním experimentu, ale stále nedostačující. Na 15 spuštěních 

algoritmu dokázal mravenec jen 6 krát najít cestu v grafu. V těchto cestách mravenec prošel 1350 

uzlů, ale mnohé z nich prošel duplicitně.  Druhý mravenec už cestu našel jen jednou v daném běhu po 

prvním úspěšném mravenci. Ve zbylých 9 spuštěních mravenec nedokázal najít cestu. Hodnoty, kdy se 

mravenec zastavil, jsou znázorněny v tabulce č. 3. 
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Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Uzel 1205 1334 952 935 1255 1148 900 384 

Pokus 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  

Uzel 800 1233 990 1154 871 531 967  

Tabulka 3 Konec cesty při opakování uzlů 

V průměru se mravenec ztratil na 978. uzlu. 

6.3.3 Hledání cesty s opakováním hran a uzlů 

Z důvodu neúspěšnosti mravenců při zrušení kontroly na jedinečnost uzlů jsem se rozhodl 

zrušit kontrolu i na navštívené hrany a sledovat, jak se mravenci budou chovat v dalších 

experimentech. 

Další testy jsem provedl na datech o velikost 10 000 uzlů. Experimenty byly nejdříve 

spouštěny pro 5 mravenců a 5 iterací a výsledky vracely vzorky o velikosti desítek uzlů. Vzorky 

obsahovaly 10 uzlů, 26 uzlů, 15 uzlů.  

Abych vyloučil náhodu vhodných exponentů u malých dat, začal jsem spouštět algoritmus se 

dvěma iteracemi a jedním mravencem a sledoval jsem, jaké řešení donese. Výsledky byly o velikosti 

33 uzlů, 42 uzlů, 52 uzlů, 12 uzlů a 23 uzlů, které znázorňuje tabulka č. 4. V průměru mravenci našli 

26 různých uzlů. 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Uzlů 10 26 15 33 42 52 12 23 

Tabulka 4 Velikost vzorku bez kontroly 

Z těchto údajů lze usoudit, že mravenci v bezškálovém grafu stále chodí mezi centry. 

Pravděpodobnost, že se dostane z jakéhokoliv uzlu do jednoho z center, je velmi vysoká a mravenec 

může bloudit i mezi centry.  

Druhá velká nevýhoda mravenčích algoritmů je hledání minima. Mravenci se částečně 

rozhodují podle vzdálenosti cesty, která je v případě hledání redukce grafu nevhodná. V našem 

případě je velikost cesty irelevantní. 

V dalším kroku jsem pokračoval na malých datech – 100 uzlů. Mravenci neměli problém najít 

cestu, která měla činit 15 uzlů, ale byla o trochu menší v důsledku opakování uzlů. Vzorky byly 

přehledné a daly se z nich usoudit první informace. 
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6.4 Centra v grafu 

Na obrázku č. 10 je graf o velikosti 100 uzlů. Již tento graf znázorňuje bezškálovost a můžeme 

tedy odpozorovat centra. 

 

Obrázek 10 Experiment originál 

  



34 
 

Na  obrázku č. 11 vidíme nejlepší řešení, které mravenec našel. 

 

Obrázek 11 Experiment vzorek 

Při porovnání těchto dvou obrázků vidíme, že vzorek obsahuje centra z původního grafu. 

Šance, že mravenec nenavštíví centrum, které má mnoho hran, je velmi malá. Pro obsáhlejší data bude 

pravděpodobnost výskytu center ve vzorku ještě větší, a proto lze předpokládat, že centra z originálu 

budou vždy v redukovaném grafu. 
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6.5 Experimenty s daty reálných sítí 

V této kapitole se budu zabývat chováním algoritmu při načtení externích dat. V těchto 

experimentech nebudeme vytvářet vlastní bezškálový graf. 

6.5.1 E-mailová komunikace v Enronu 

Tento datový zdroj obsahuje necelých 37 000 uživatelů – uzlů, jednotlivých e-mailových adres 

a mezi nimi více jak 183 000 hran. Každá hrana znázorňuje situaci, kdy uživatel i zaslal alespoň jeden 

e-mail uživateli j, poté graf bude obsahovat hranu i,j. 

Enron je firma, která byla vyšetřovaná Federální komisi energetické regulace a jejich  e-

mailová komunikace byla komisí zabavena. Během vyšetřování se tato komunikace zveřejnila a byla 

nahrána na web. 

 Náš datový zdroj obsahuje pouze informace o uzlech a hranách, které mezi nimi existují. 

Skutečná data, jako emailové adresy a obsah emailů jsou pro náš výzkum irelevantní. 

 Tyto data byly velmi často používané jako jeden z mála, nebo jediný zdroj informací o e-

mailové komunikaci. Hlavním důvodem je bezpečnost uživatelů, kterou žádný z velkých e-mailových 

provozovatelů nechce porušit. Mnohými vědci byl tento zdroj dat hodnocen jako velmi cenný a 

vstupuje do mnoha analýz a experimentů. 

 První experiment byl proveden za plné kontroly mravenců, kdy jedincům není dovoleno 

opakovat hrany a uzly. Předpokladem experimentu bylo nenalezení cesty, jako v případě ručně 

generovaných bezškálových grafů. 

 Výsledky byly negativní a na 10 bězích programu jsme viděli, že ani při použití dat e-

mailových adres mravenci nedokázali nalézt cestu. Tuto situaci můžeme vidět na grafu č. 5 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Uzel 7. 12. 36. 107. 8. 22. 45. 13. 9. 47. 

Tabulka 5 Konec cesty pro Enron s kontrolou 

V průměru se mravenec ztratil na 26. uzlu. 15% vzorek měl obsahovat 5503 uzlů. 

Dalším krokem k pochopení výsledku bylo potřeba vypnout kontroly na opakování uzlů a hran a 

sledovat jak se algoritmus zachová. 

Po dalším experimentu vidíme výsledky v tabulce č. 6. 
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Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Uzel 32 35 188 93 88 52 100 13 61 91 

Tabulka 6 Počet různých uzlů pro Enron bez kontrol 

Po experimentu můžeme usoudit, že na základě pozorování se mravenci také pohybuji mezi 

stejnými uzly podobně jako v generovaných bezškálových sítích. Průměrný počet uzlů je 75. 

6.5.2 Sociální síť Epinions 

Druhý experiment na reálných datech bude vycházet ze sociální sítě Epinions.com. Jedná se o e-

shop ve kterém uživatelé píšou hodnocení na různé produkty. Sociální síť je založena na důvěře mezi 

uživateli. Epinions nabádá každého uživatele k označení dalších lidí, kterým věří. 

Tímto krokem vznikne síť důvěry a díky vztahům systém rozhodne, které recenze uživatel uvidí 

v odkazu pod určitým výrobkem. 

Datový soubor obsahuje skoro 76 000 uzlů a více jak 508 000 hran. 

Tabulka č. 7 znázorňuje chování algoritmu se zapnutou kontrolou, která nedovolí mravencům 

opakovat již navštívené uzly a hrany. Druhý řádek vypovídá, na kterém uzlu mravenec se ztratil. 

V této chvíli očekáváme 11381 různých uzlů. 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Uzel 1029 847 1051 772 639 667 581 745 730 

Tabulka 7 Konec cesty pro Epinions s kontrolou 

Mravenci našli v průměru cestu o velikosti 785 uzlů. Tento výsledek je podobný předchozím 

výsledkům a neliší se od experimentu s generovanými grafy. 

Tabulka č. 8 ukazuje, kolik různých uzlů mravenec najde během hledání 15% vzorku s povolením 

procházet stejné hrany i uzly.  

 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Uzlů 134 188 191 99 137 153 209 177 178 

Tabulka 8 Průměrný počet uzlů mravence s opakováním 

Lze vidět, že mravenci stále chodí mezi stejnými uzly a v průměru navštíví kolem 162 uzlů. Toto 

číslo je daleko od požadovaného vzorku 11 381 uzlů.  
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6.5.3 Peer-to-Peer Gnutella síť 

V třetím experimentu použijeme data z roku 2002. Tento rok se protokol, na kterém běží síť 

Gnutella, rozhodl každý měsíc zmapovat a publikovat informace o vlastní topologii. 

Každý uzel znázorňuje uživatele, na kterém běží klient a každá hrana znázorňuje internetové 

spojení mezi dvěma klienty. 

Datový soubor obsahuje přes 26 000 uzlů a více jak 65 000 hran. Tyto data byla využita 

v několika analýzách peer-to-peer sítí nebo grafové evoluce. 15% vzorek, který v ideálním případě 

očekáváme, by měl obsahovat 3977 uzlů. 

V tabulce č. 9 vidíme místo, kdy se mravenci v daném uzlu ztratily. 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Uzel 18. 15. 5. 19. 13. 12. 26. 5. 12 

Tabulka 9 

V průměru se mravenci ztratili na 25. uzlu. Následující experiment proběhne bez kontroly na 

uzly a hrany. 

Pokus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Uzlů 10 6 14 12 14 5 13 14 4 10 

Tabulka 10 

Tabulka č. 10 popisuje, kolik různých uzlů bylo nalezeno mravencem během 3977 kroků. 

V průměru se jedná o číslo 11 uzlů. 

Po zhlédnutí obou tabulek můžeme konstatovat, že mravenci se chovají při použití těchto dat 

velmi nestandardně. Je pravděpodobné, že data nejsou ve vhodném stavu – topologii a proto s nimi 

mravenčí algoritmus pracuje velmi neefektivně. 

Z tohoto důvodů bych experimenty na Peer-to-Peer síti Gnutella neuváděl jako vhodný zdroj dat a 

neuvažoval bych tyto výsledky jako relevantní pro hodnocení algoritmu. 
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6.6 Vyhodnocení experimentů 

Veškerá data byla stažena z kolekce dat Stanfordské univerzity, která spustila Stanford 

network analysis project (SNAP). [14] Tento projekt je zaměřen na analýzu velkých sociálních 

sítí a informačních sítí včetně webu. 

Datové zdroje jsou publikovány pro možnosti výzkumu. 

 Při porovnání výsledku experimentu v první časti, ve kterých byl zdrojový graf generován 

automaticky a druhé časti, kde zdrojový graf byl načten z reálných sítí, můžeme konstatovat, že 

výsledky jsou podobné. Výjimka je třetí experiment s daty sítě Gnutelly, kde usuzuji, že data nejsou 

vhodným vstupem a proto bych je vyloučil k porovnání. 

Ať již generovaná data nebo reálná, při nemožnosti opakovat hrany a uzly žádný z mravenců 

nedokázal najít cestu v grafu. Toto nastavení přesto mělo být základní a jediné nastavení pro 

uvažovaný algoritmus redukce grafů. 

Přesto bylo zajímavé a informující chování algoritmu při povolení opakování hran a uzlů. 

Mravenci v této chvíli provedli počet kroků, který odpovídá požadovanému velikosti vzorku, ale 

drtivou většinu uzlů neustále opakovali. Toto chování krásně ilustruje existenci center v grafech, kdy 

každé centrum je následováno menším centrem. 

  

 Generovaný graf Enron email Epinions síť 

Celkový počet uzlů 10000 37000 76000 

Očekávaný vzorek 1500 5503 11381 

Skutečný vzorek 125 26 785 

Počet různých uzlů 26 75 162 

Tabulka 11 Porovnání experimentů 

 

Z tabulky č. 11 lze vidět, že ani rozdíl mezi generovaným grafem i grafem reálných sítí nelze 

vidět. Ani jeden nedokázal splnit očekávané zadání. Výsledky jsou řádově podobné v poměru 

k originálním grafům.  
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7 Závěr 

V rámci diplomové práce bylo úkolem navrhnout a otestovat algoritmus pro redukci 

bezškálových grafů, který používá rojovou inteligenci.  

V první kapitole jsem popsal vývoj bezškálových grafů, od vzniku existence teorie náhodných 

grafů, která se následně vylepšila na teorii shluků. Další fází bylo objevení fenoménu Malého světa, 

kde se potvrdila existence prostředníků na www síti. Dalším významným objevem byla existence 

center, která vyvrátila teorii náhodných sítí i model shluku. 

Objevení center přineslo nalezení mocninného zákona v mnoha různých oborech a 

odstartovalo nové výzkumy napříč různými specializacemi. Definice bezškálového modelu nám 

přinesla nové vlastnosti: růst a preferenční připojování. Tyto dvě hlavní vlastnosti stačí ke vzniku 

bezškálového grafu. Další vlastností je zdatnost uzlu, díky které uzel dokáže předčit i centra s mnoha 

hranami a stát se tak atraktivnějšími. 

Dále jsem popsal základní dva přístupy pro redukci grafů. Jedná se o Scale down sampling a 

Back-in-time sampling. V této práci jsem se zaměřil na Scale down sampling a ukázal jsem hlavní 

algoritmy tohoto směru, např. výběr náhodných uzlů, výběr náhodných grafů a jejich modifikace a 

kombinace. 

Ve čtvrté kapitole jsem se věnoval evolučním algoritmům, konkrétně rojové inteligenci a 

mravenčí inteligenci. Řekli jsme si, jak funguje mravenčí algoritmus, jeho hlavní výhody a objasnili 

jednoduchost jedinců, kteří v populaci dokážou vyřešit i komplexní problém.  Uvedl jsem nejvíce 

populární problém, který mravenčí algoritmus dokáže optimálně řešit a který ho proslavil, a tím je 

problém obchodního cestujícího. 

V implementovaném algoritmu nejprve vytvoříme bezškálový graf se zadaným počtem 

vrcholů a následně počítáme exponent v bezškálové rovnici pro originální graf. Spuštěním mravenčího 

algoritmu se hledá možné řešení a cílem je vzor, jehož exponent bude co nejvíce podobný originálu.  

V experimentech jsem zjistil, že mravenci nedokážou najít cestu v bezškálovém grafu za 

předpokladu, že se nemůžou vydat na hranu, kterou už prošli a navštívit uzel, který už navštívili. Kvůli 

tomuto chování jsem algoritmus odlehčil a dovolil opakování hran a uzlů. 
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Výsledkem však bylo, že mravenci putovali převážně mezi centry navzájem a neprocházeli 

malé uzly, které mají malou pravděpodobnost návštěvy. Ze znalosti bezškálových grafů a center tyto 

výsledky dávají smysl.  

Druhá část experimentů využívá data ze Stanfordské univerzity o velkých sítích. Jedná se o e-

mailovou síť Enron, sociální síť (nebo-li síť důvěry) Epinions a peer-to-peer síť Gnutella. V tomto 

případě negenerujeme vlastní bezškálový graf, ale využijeme soubory s informacemi o sítích. 

Výsledky jsou velmi podobné jako výsledky s generovaným bezškálovým grafem, kromě sítě 

Gnutella, kterou jsme vyřadili z vyhodnocení experimentů. 

Dalším důležitým poznatkem je hlavní účel mravenčího algoritmu, a to je hledání minimální 

cesty v grafu, které není vhodné pro redukcí grafů. Redukce neznamená hledání nejmenšího množství 

uzlů, které mají mezi sebou malou vzdálenost, ale hledáme vzorek bez důležitosti vzdálenosti vrcholů, 

který obsahuje daný počet uzlů a má vlastnosti co nejbližší k originálu. 

Na základě výsledků experimentů implementovaný mravenčí algoritmus nepatří mezi vhodné 

varianty pro redukci bezškálových grafů. 
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