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Abstrakt 

Cílem této práce bylo získat a následně analyzovat data ze sociální sítě 

Facebook. Nejprve bylo potřeba detailně prozkoumat systém, jakým funguje 

web Facebooku. Z nastřádaných informací byl vytvořen program pro extrakci 

dat a také pro analýzu samotnou, který navíc umožnil nastřádaná data ukládat 

do XML formátu. Pro analýzu byla využita moderní metoda SVD (Singulární 

rozklad). Díky těmto možnostem jsem mohl, o této dnes největší virtuální síti 

na světě, získat zajímavé informace o její struktuře, chování a jejích 

nejrůznějších vlastnostech. 

Klíčová slova 
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Abstract 

The goal of the thesis is to get and analyse available data from social network 

Facebook. First of all, it was necessary to investigate to the web detail of 

Facebook, how it works, how does it provide information etc. Based on these 

new informations a program has been made that can extract a data for the 

analysis, and could also save extracted data to XML format file. For the 

analysis itself a modern method, called Singular Value Decomposition (SVD) 

was used. Thanks to these possibilities we are able to get a interesting 

information about structure, behavior and other properties of this, today 

greatest, social network. 
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1 Úvod 
 

Pojem sociální síť a metody analýzy sociálních sítí přitahují v poslední době velké 

množství zájmu z vědecké komunity. Většina z tohoto zájmu se zaměřuje na analýzu vztahů 

mezi společenskými entitami, nalézání a zkoumání vzorů a závislostí mezi těmito vztahy. 

Z pohledu analýzy sociálních sítí, může být jakékoliv společenské prostředí 

vyjádřeno pomocí vzorů, nebo podobnosti ve vztazích mezi jednotlivými uživateli. Ať už se 

jedná o internetové sociální sítě, nebo třeba síť teroristickou. Pomocí statistických metod 

můžeme zjistit nejrůznější informace o dané síti.  

Hlavním úkolem analýzy bývá většinou extrakce samotných dat potřebných pro další 

kroky. Jak a odkud taková data získat? Mohou být získány např. z e-mailových konverzací, 

internetových chatů, jednotlivých fór, multiplayerových her, telefonních konverzací aj. 
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2 Analýza dat sociálních sítí 
 

Existuje mnoho metod, které nám mohou pomoci s rozkladem a pochopením dat 

získaných ze sociálních sítí. Tato práce byla zaměřena na metodu singulárního rozkladu 

(Singular Value Decomposition – SVD). 

Před samotnou statistickou analýzou je potřeba si objasnit několik základních pojmů a 

definic nezbytných k pochopení metody samotné. 

2.1 Klíčové pojmy 
 

Základní pojmy potřebné k porozumění analýzy sociálních sítí jsou: aktér, vazba, 

dyády, podskupina, skupina, síť a vztah. 

Aktér 

 Analýza sociálních sítí je založena na porozumění závislostí mezi jednotlivými 

entitami a významu těchto závislostí. Entity sociálních sítí se nazývají aktéři. Příklady 

aktéra mohou být např. lidé ve skupinách, oddělení ve firmě nebo státy ve světovém 

systému. Většina sociálních sítí se zaměřuje na aktéry stejného typu, jako např. osoba 

v pracovní skupině apod. Takové kolekce entit nazýváme jedno-režimové sítě. 

Vazba 

 Aktéři jsou spojeni jeden s druhým pomocí sociálních vazeb. Hlavní vlastností 

těchto vazeb je, že zajišťují propojení mezi jednotlivými páry aktérů. Příklady několika 

vazeb: 

 Ohodnocení osoby jinou osobu – přátelství, náklonnost, respekt aj. 

 Přesuny materiálních zdrojů – půjčování nebo nabízení věcí 

 Sdružení – společné návštěvy společenských akcí 

 Pohyby mezi místy – migrace lidí, fyzické přesuny 

 Fyzické propojení – cesty, letecké trasy 

 Biologické vztahy – původ, rodinné vztahy 

Dyáda 

 Základní propojení nebo vztah vytvoří vazbu mezi dvěma aktéry, takovému-to 

základnímu propojení dvou aktérů se říká dyáda. Mnoho analýz sociálních sítí se zaměřuje 

na porozumění vztahů mezi jednotlivými aktéry, proto je jejich základní jednotkou pro 

analýzu dyáda. 
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Podskupiny 

 Podskupinu aktérů můžeme definovat jako jakoukoli podmnožinu všech aktérů a 

vztahů mezi nimi. Lokalizování a studování takovýchto podskupin je důležitým faktorem 

analýzy sociálních skupin.  

Skupiny  

 Síla analýzy sítí leží především v možnosti modelovat vztahy mezi jednotlivými 

uspořádáními aktérů. Skupina se skládá z početné množiny aktérů, na které je pohlíženo 

z teoretických či empirických důvodů, jako na množinu vytvářející danou síť. 

Sociomatice 

 Sociomatice je matice, využíváná při reprezentaci vazeb mezi uživateli sociálních 

sítí. Jednotlivé prvky udávají zda má uživatel na řádku vztah s uživatelem ve sloupci. 

 Vztah 

 Kolekce vazeb stejného druhu mezi členy jedné skupiny se nazývá vztah. Například 

množina přátelství mezi jednotlivými páry dětí ve třídě.  

Sociální sítě 

 Sociální sítě se skládají z početných množin aktérů a jejich vztahů. [1] 

 

2.2 Teorie Grafů 
 

Teorie grafů se v analýze sociálních síti využívá z mnoha důvodů. Například nám poskytuje 

slovník, který může být použit pro označení a popsání mnoha strukturálních vlastností dané 

sítě, nebo matematické operace, díky kterým může být spočítána a změřena většina 

vlastností dané sítě. 

Pomocí teorie grafů můžeme u zjištěných vlastností díky matematickým operacím 

dokazovat teorémy o grafech, a tím pádem i o dané sociální struktuře.Teorie grafů nám 

poskytuje obraz dané sociální sítě jako model. 

Věta 2.1 Model je zjednodušená reprezentace celku, která obsahuje některé, ale ne všechny, 

prvky celku původního. 
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Graf 

Graf je model sociální sítě s neorientovanými binárními relacemi, což znamená, že 

relace mezi jednotlivými páry buď existuje, nebo neexistuje. Skládá se z dvou informačních 

množin, a to z množin uzlů a přímek. Uzly reprezentují aktéry, přímky mezi uzly jednotlivé 

vztahy daných aktérů. 

Věta 2.2 Neorientovaný vztah mezi aktéry znamená, že vztahy    -    a    -    jsou 

identické.  

Vizuální reprezentací dat, které grafy poskytují, často pomáhají výzkumníkům 

poodhalit jinak skryté vzory, které se v sociálních sítích vyskytují. [2] 

2.3 Matice 
 

Matice nám poskytují alternativní cestu k reprezentaci dat sociálních sítí. Obsahují 

stejný počet informací jako grafy, avšak operace nad daty se s maticemi provádějí daleko 

jednodušeji než u grafů samotných. 

Definice 2.1 Nechť máme matici o velikosti m x n  a m, n jsou čísla   . Poté 

                         , jsou prvnky dané matice m x n, kde m je počet řádků a n 

je počet sloupců matice (Obr. 2.2). 

[

       
   
       

] 

Obr. 2.2 Matice o velikosti m x n 

Matici si asi nejlépe představíme jako tabulku dat. Tab. 3.1 ukazuje, jak by mohly 

vypadat data ze sociální sítě Facebook. 

Uţivatel 

  

Počet 

koníčků 

Počet 

sportů 

Počet 

filmů 

Počet  

knih 

Karel 4 1 1 8 

Martin 8 8 5 1 

Petr 12 15 1 2 

Karla 0 2 8 5 

Simona 3 4 2 0 

 

Tab. 2.1 Příklad jednoduché tabulky s daty z Facebooku. 
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Tabulka se skládá z řádků (jména uživatelů) a sloupců (atributy uživatele). Z této 

tabulky poté můžeme dostat jednoduchým převodem matici (Obr. 2.1). 

 

[
 
 
 
 
          
          
            
                          
                          ]

 
 
 
 

 

Obr. 2.1 Příklad zápisu tabulky (2.1) maticí 

2.3.1 Operace nad maticemi a speciální matice 
 

Zde si popíšeme základní operace, které jsou nutné pro úspěšné řešení statistických 

operací nad maticemi. 

Transponovaná matice 

 Transponováním matice rozumíme záměnu řádků za sloupce původní matice; tzn. 

řádek 1 se stanem sloupcem 1 a naopak – sloupec 1 se stane řádkem 1. Transponovaná 

matice je označována horním indexem 
 
 
 

, například matice    je transponovanou maticí 

matice A (Obr. 2.2). 
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 ]
 
 
 
 

 

 Obr. 2.2 Původní matice a její transponovaná verze 

Násobení matic 

Nezbytnou podmínkou pro násobení dvou matic je, aby první matice měla stejný 

počet sloupců, jako má druhá matice řádků. Výsledná matice má potom stejný počet řádků 

jako první matice, a stejně tak stejný počet sloupců, jako matice druhá. 

Definice 2.2 Mějme matici A o rozměrech m x z a matici B o rozměrech z x n, 

výsledná matice bude o velikosti m x n. 
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Prvek v i-tém řádku a j-tém sloupci výsledné matice lze také chápat jako skalární 

součin vektoru i-tého řádku první matice s vektorem j-tého sloupce druhé matice. 

Definice 2.3 Mějme matice A o rozměrech m x z a matici B o rozměrech z x n a 

výslednou matici S o rozměrech m x n, potom prvek     matice S se vypočte jako skalární 

součin vektoru řádku i matice A s vektorem sloupce j matice B. 

Definice 2.4 Výsledek skalárního součinu dvou vektorů je součet násobků 

jednotlivých prvků vektoru 1 s prvky vektoru 2 na stejných pozicích. Viz. pronásobení 

vektorů na obr. 2.4. 

  ⌊
   
   

⌋     [
  
   
  

]     ⌊
   
   

⌋ [
  
   
  

]   ⌊
   
   

⌋ 

 Obr. 2.3 Příklad násobků dvou matic 
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]   ( )   ( )   ( )     

     [   ] [
 
  
 
]   ( )   (  )   ( )    

     [   ] [
 
 
 
]   ( )   ( )   ( )     

 Obr. 2.4 Skalární roznásobení vektorů dvou matic 

 

Jednotková matice 

 Jednotková matice je označována jako     , nebo jednoduše   . Matice je čtvercová 

s diagonálními prvky rovnající se 1 a všemi zbývajícími 0.  

Diagonála jsou všechny prvky    , ...,     matice o rozměrech m x m. 

Vynásobením jakékoliv matice maticí jednotkovou, dostaneme opět matici původní (Obr. 

2.5). 
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Obr. 2.5 Roznásobení matice maticí jednotkovou 

Inverzní matice 

 Inverzní matice je matice čtvercová, pro kterou platí, že po vynásobení s původní 

maticí dostaneme matici jednotkovou. 

Mějme matici A o rozměrech n x m, její inverzní matici nalezneme řádkovými 

operacemi na matici původní plus stejnými operacemi jako na matici jednotkovou. 

Výslednou matici dostaneme z matice jednotkové, po převedení matice původní na matici 

jednotkovou (Obr. 2.6). 
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Obr. 2.6 Výpočet inverzní matice 

 

Ortogonální matice 

Matice je ortogonální, jestliže platí následující vztah          . Jinými slovy, 

ortogonální matice je taková matice, jejímž vynásobením s maticí transponovanou 

dostaneme matici jednotkovou.  

Tím pádem také musí platit, že transponovaná matice se rovná matici inverzní, 

      (Obr. 2.7). 
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Obr. 2.7 Ortogonální matice 

 

Mezi základní matice používané při analýze vztahů v sociálních sítích patří matice 

sousednosti a incidenční matice. 

Matice sousednosti 

Matice nese tento název z toho důvodu, že indikuje, zda jsou dva uzly samy sobě 

sousedy. Při analýze sociálních sítí se této matici často říká sociomatice.  

 Sociomatice má rozměr g x g (stejný počet řádků a sloupců). Jeden uzel je 

reprezentován právě jak jedním řádkem, tak i jedním sloupcem. Řádky i sloupce jsou 

číslovány od 1 po g.  

 Jednotlivé prvky matice sousednosti jsou pak reprezentací sousednosti mezi danými 

aktéry. Prvek matice může nabývat dvou hodnot a to 1 nebo 0. Číslo 1 označuje sousednost, 

zatímco číslo 0 naopak říká, že mezi aktéry přímý vztah není.  

Prvek      , matice sousednosti říká, že uzel na řádkové pozici i sousedí s druhým 

aktérem na sloupcové pozici j. 

Prvek      , matice sousednosti říká, že uzel na řádkové pozici i NEsousedí 

s druhým aktérem na sloupcové pozici j. 

  n1 n2 n3 n4 n5 n6 

n1 - 0 0 0 1 1 

n2 0 - 1 0 0 0 

n3 0 0 - 0 0 0 

n4 0 0 0 - 1 1 

n5 1 0 0 1 - 1 

n6 1 0 0 1 1 - 

 

Tab. 2.2 Matice sousednosti neorientovaného grafu (sociomatice) s 6ti  členy 

 

Příklad: Tabulka 2.2 ilustruje jednoduchou matici sousednosti neorientovaného grafu 

s 6ti členy. Vidíme, že všechny     prvky jsou prázdné, protože by označovali vztah sami se 

sebou. Dále si můžeme všimnout, že aktér 1 je přítel pouze s aktérem číslo 5 a 6. Dále 

vidíme, že aktér č. 4 nemá přátele žádné. 
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Matice sousednosti se dá využít i pro orientované grafy, kdy se v matici uchovávají i 

informace o směru relace. 

 

 

  n1 n2 n3 n4 n5 n6 

n1 - 0 0 0 1 0 

n2 0 - 0 0 0 0 

n3 0 0 - 0 0 0 

n4 0 0 0 - 1 1 

n5 1 0 0 1 - 1 

n6 1 0 0 1 1 - 

 

Tab. 2.3 Matice sousednosti orientovaného grafu s 6ti členy 

Příklad: Tabulka 2.3 ilustruje matici sousednosti orientovaného grafu s 6ti členy. 

Rozdílu si můžeme všimnout, že například u aktéra č. 1, kde vidíme, že vztah mezi ním a 

aktérem č. 6 neexistuje, ale existuje vztah mezi aktérem č. 6 a č. 1. Jinak řečeno, Karel se 

nebaví s Petrem, ale Petr bere Karla pořád jako kamaráda. 

Incidenční matice 

 Druhá matice, kterou můžeme použít pro prezentaci informací z grafu, se nazývá 

incidenční matice a znázorňuje, které relace jsou mezi kterými uzly. V incidenční matici 

reprezentují řádky jednotlivé aktéry zatímco, na rozdíl od matice sousednosti, sloupce 

znamenají jednotlivé vztahy mezi uzly.  Matice je o velikosti m x n. 

Prvek      , incidenční matice říká, že z uzlu na řádkové pozici i vychází relace 

s popisným číslem j. 

Prvek      , incidenční matice říká, že z uzlu na řádkové pozici i NEvychází relace 

s popisným číslem j.  
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  i1 i2 i3 i4 i5 i6 

n1 1 1 0 0 0 0 

n2 0 0 0 0 0 0 

n3 0 0 1 0 1 0 

n4 0 1 1 0 0 1 

n5 0 0 0 1 0 1 

n6 1 0 0 1 1 0 

 

Tab. 2.4 Incidenční matice neorientovaného grafu s 6ti  členy 

Příklad: Tabulka 2.4 ilustruje incidenční matici neorientovaného grafu s 6ti členy. Zde 

vidíme jednotlivé výstupy z daných uzlů, kdy uzel n1 je spojen relací i1 s uzlem n6, 

obdobně je stejný uzel spojen s uzlem n4 relací i2. 

Stejně jako matice sousednosti lze i incidenční matici využít u grafu orientovaného. 

  i1 i2 i3 i4 i5 i6 

n1 1 -1 0 0 0 0 

n2 0 0 0 0 0 0 

n3 0 0 1 0 -1 0 

n4 0 1 -1 0 0 -1 

n5 0 0 0 -1 0 1 

n6 -1 0 0 1 1 0 

 

Tab. 2.5 Incidenční matice orientovaného grafu s 6ti  členy 

Příklad: Tabulka 2.5 ilustruje incidenční matici orientovaného grafu s 6ti členy. Zde vidíme 

stejné relace mezi uzly jako u předchozí, neorientované matice. Navíc dále můžeme usoudit 

směr relace, a to podle znaménka daného prvku. 

 Je-li prvek roven 1, relace z uzlu vychází. 

 Je li prvek roben -1, relace do uzlu vchází. 

Například již zmíněný vztah aktéra n1, u kterého vidíme, že se přátelí s aktérem n6, ten mu 

ale tento vztah neoplácí; žádný vztah nemíří z n6 (1) do n1 (-1). 

Kovarianční matice 

Kovariance je vždy měřena mezi dvěmi dimenzemi. Pokud máme data s více než 

dvěmi dimenzemi, můžeme spočítat více než jednu kovarianci mezi danými daty. Např. z tří 

dimenzionálních dat x, y, z (v sociálních sítích - 3 vlastnosti u každého uživatele) můžeme 
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spočítat kovarianci mezi (x,y), (y,z) a (z,x). Pro n dimenzionální data můžeme vypočítat 
  

(   )   
  různých kovariančních hodnot, podle vzorce (1).  

   (   )  ∑
(    )(    )

(   )
 
    Vz. 1 

Užitečný způsob, jak zobrazit všechny možné kovarianční hodnoty mezi všemi 

dimenzemi, je uložit výsledné hodnoty do matice. Takto vyplněné matici říkáme matice 

kovarianční (Obr. 2.7). 

Na obr. 2.7 vidíme, že hodnoty v diagonále jsou vlastně středními odchylkami, 

jestliže tedy do vzorce (2) dosadíme za obě proměnné stejnou dimenzi, dostaneme vzorec 

pro střední odchylku. 

Stejně tak si můžeme ze vzorečku (2) všimnout, že výsledná hodnota cov(x,y) je 

stejná jako hodnota cov(y,x). Ve vzorci se změní pouze pořadí součinu, což ale nezmění 

samotný výsledek. Proto je kovarianční matice také maticí symetrickou podle hlavní 

diagonály. [5] 

     = (           (         )) Vz. 2 

  (
   (   )    (   )

   (   )    (   )
) 

Obr. 2.7 Kovarianční matice 

 

  

Počet  

koníčků(K) 

Počet 

sportů(S) 
 

    

 Karel 9 39 -5.6 -20.8 116.48 

 Martin 15 56 0.4 -3.8 -1.52 

 Petr 25 93 10.4 33.2 -345.28 

 Karla 14 61 -0.6 1.2 -0.72 

 Simona 10 50 -4.6 -9.8 45.08 

 

     

-185.96 

 

     

-37.192 

  

Tab 2.4 Výpočet kovariančních hodnot cov(x, y) pro 2-dimenzionální data 

 

 

(    ̅) (    ̅) (    ̅) (    ̅) 
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Příklad: Tabulka 2.4 obsahuje původní data a vypočtenou hodnotu kovariance pro 

dimenzi x a y, cov(x,y). Tuto hodnotu dosadíme do kovarianční matice na pozici     a také 

   , jelikož jediný rozdíl je záměna součinu. Výslednou kovarianční matici s vypočtenými 

hodnotami pro diagonálu (střední odchylka) vidíme na obr. 2.8 

  (
            
             

) 

Obr. 2.8 Výsledná kovarianční matice 

 

2.3.2 Vlastní čísla, vlastní vektor 
 

Vlastní vektory jsou speciálním případem násobení matic. Na obr 2.9 vidíme 

výsledný vektor, který není možné vynásobit celým číslem, abychom dostali zpět původní 

matici. Zatímco v druhém případě na obr. 2.10, to již možné je. Výsledná matice, která 

vznikne po skalárním vynásobení vektoru číslem 4, je matice původní. 

(
  
  

) (
 
 
)  (

  
 
) 

Obr. 2.9 Příklad kde nelze najít vlastní číslo a vektor 

(
  
  

) (
 
 
)  (

  
 
)   (

 
 
) 

Obr. 2.10 Příklad vlastního vektoru a vlastního čísla 

 Vektor z druhého příkladu si můžeme představit v prostoru jako přímku směřující 

z počátku (0,0) do bodu (3,2). Na původní matici se můžeme dívat jako na transformační 

matici. 

 Vlastní vektory mohou být pouze u čtvercových matic velikosti n x n, kde n   1, a 

ne každá čtvercová matice má vlastní vektory. Počet vlastních vektorů u takovéto matice se 

rovná n. 

Další vlastnost vlastních vektorů je, že pokud takovýto vektor zvětšíme jakýmkoliv 

číslem před samotným násobením, dostaneme stejné vlastní číslo. Důvod je takový, že 

jediné, co se s vektorem stane je, že se zvětší, ale nezmění se jeho směr.  

Nakonec jsou všechny vlastní vektory ortogonální, to znamená, že jsou v pravých 

úhlech k sobě samým. [9] 
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Dalším důležitým krokem při výpočtu vlastních vektorů je jejich převedení na 

velikost 1; standardizovat je. Jak jsme si již uvedli, velikost vektoru nemá vliv na fakt, zda 

se jedná o vlastní vektor, či ne, na rozdíl od směru vektoru. Standardizace je znázorněna na 

obr. 2.11. 

  (
 
 
) 

| |   √(     )  √   

(
 
 
)  √   

(

 
 

 

√  
 

√  )

 
 

 

Obr. 2.11 Standardizace vlastního vektoru 

 

2.4 Singulární rozklad 
 

Na metodu singulárního rozkladu se můžeme dívat ze tří různých úhlů. Za prvé je to 

metoda, která nám umožní transformovat korelované data do množiny nekorelovaných, 

které lépe vyjadřují vztahy mezi originálními daty. Za druhé můžeme pomocí singulárního 

rozkladu identifikovat a seřadit dimenze podle jejich významnosti. A za třetí, pokud již 

známe výsledné dimenze a jejich významnosti, můžeme původní data aproximovat a 

vytvořit tak data nové, redukované o ty nejméně důležité dimenze. Z toho důvodu se 

můžeme na singulární rozklad dívat jako na komprimační metodu. 

Pro singulární rozklad dat ze sociální sítě je potřeba matice, která bude mít jako 

jednotlivé řádkové vektory jednoho uživatele a jeho vlastnosti. V tomto případě bude naše 

matice vypadat tak, jak je uvedeno na obr. 2.12. 

                              

         ([

       
   
       

]) 

Obr. 2.12 Matice reprezentující data ze sociální sítě určena pro singulární rozklad  
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Na Obr. 2.12 vidíme znázorněné dvou dimenzionální data společně s regresní 

přímkou, která ukazuje nejlepší aproximaci daných dat. Tuto aproximaci můžeme chápat 

následovně. Pokud bychom udělali pravé úhly od dané přímky ke všem bodům v grafu, byl 

by součet vzdáleností mezi body a přímkou nejmenší možné řešení. 

 

Obr 2.13 Regresní přímka mezi dvěma dimenzemi 

Na obr. 2.13 vidíme druhou regresní přímku, která nám dělí původní data podle druhé 

dimenze.  

  

Obr 2.14 Regresní přímky mezi dvěma dimenzemi 

Tyto regresní přímky nám rozdělují naše původní data do čtyř nekorelujících množin. 

To je vlastně základ singulárního rozkladu, rozložení vysoce dimenzionálních dat s velkou 

odchylkou do méně dimenzionálního prostoru, který nám poukazuje na setříděnou struktůru 

původních dat. 
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Na obrázcích si můžeme všimnout bodů, které jsou reprezentovány jednotlivými 

aktéry. Čím je menší úhel mezi aktéry od průsečíku vlastních vektorů, tím můžeme říct, že 

jsou si dva dané body podobnější. 

Každá matice A o velikosti m x n, lze rozložit na součin       , o rozměrech 

matic: 

 U má rozměr m x m 

 D má rozměr m x n 

 V má rozměr n x n 

Neboli: 

A=(

      
      
      

)  (

      
      
      

)(
      
      

) (
         
         

) 

Matice U obsahuje levé singulární vektory, matice V obsahuje pravé singulární 

vektory a matice D obsahuje singulární čísla znázorněna v diagonále. 

V podstatě matice U je maticí obsahující ve sloupcích jednotlivé vlastní vektory 

matice původní. Podobně matice D ve svoji diagonále obsahuje singulární čísla, jejíchž 

umocněním dostaneme vlastní čísla matice. [12] 

 

2.4.1 Redukce dimenzí pomocí singulárního rozkladu 
 

Pomocí singulárního rozkladu je možné redukovat dimenze matice a zbavit se tak 

takzvaného „šumu“. Pod pojmem šum máme na mysli vlastnosti entit s nejmenší důležitostí.  

[8] 

Důležitost dané vlastnosti nám prozrazuje vlastní číslo matice. Můžeme tak jednoduše 

odstranit nejméně důležité vlastnosti a tím pádem zmenšit počet dimenzí původní matice. 

Díky takové redukci je poté možné lépe vizualizovat a porozumět původním datům. 

Redukce dimenzí se provádí následující způsobem. 

Mějme matici A o rozměrech m x n, a její singulární rozklad       . Vlastní čísla 

matice pro prvních k vlastností dávají 80% z celkového součtu. Odečteme tedy zbývající 

dimenze a dostaneme nový počet dimenzí d = n – k. U matice U nastavíme hodnoty 

v k sloupcích z pravé strany na hodnotu 0, u matice V nastavíme hodnoty v k řádcích ze 

spodu na hodnotu 0 a u matice D natavíme posledních k čísel v diagonále na hodnotu 0. Po 
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zpětném roznásobení redukovaných matic dostaneme původní, avšak redukovaná, data 

(Obr. 2.15). 

 

        (

      
      
      

)  (
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   (
    
    
    

)  (
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) (
         
   

) 

 

Obr. 2.15 Redukce nejméně důležitých dimenzí pomocí SVD 
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3 Data sítě Facebook 
 

3.1 Jak se dají získat data 
 

K datům sociální sítě Facebook je možné se dostat dvěma způsoby, a to 

podporovanými aplikačními rozhraními (API), jako například REST API (příkazy se 

zadávají pomocí samotného URL), nebo je možné je vyextrahovat. Jiné způsoby prozatím 

neexistují, jelikož databáze Facebooku je z logických důvodů nepřístupná. 

Pokud bychom chtěli využít metodu první a získat potřebné data pomocí nejrůznějších 

nabízených rozhraní, jež jsou k dispozici, museli bychom vytvořit nějakou aplikaci či hru. 

Takový je bohužel funkční systém na Facebooku. Vytvoří se aplikace, zveřejní se, a když 

danou aplikaci někdo navštíví, aplikace se ho zeptá, zda ji povoluje práci s uživatelskými 

daty. Pokud je tato nabídka přijata, hra se spustí a požadované data mohou být 

uloženy/zpracovány. 

Bohužel tento přístup nemohl být ze zřejmých důvodu využit pro naši analýzu dat. 

Proto byla zvolena metoda druhá, náročnější, avšak pro nás přínosnější, a to extrakce 

požadovaných dat ze sociální sítě Facebook. 

Než přejdeme k samotnému popisu aplikace, je nutné si uvědomit ještě několik věcí. 

Před necelým rokem, kdy započala práce na tomto programu, byly data o jakémkoliv 

uživateli přístupná všem, a to dokonce i neregistrovaným uživatelům. Bohužel pro nás 

(bohudík pro soukromí lidí) se vše dalo pomalu do pohybu a otázka zabezpečení dat se 

začala řešit i na Facebooku.   

Postupně se přidaly funkce, které umožňují uživatelům měnit své bezpečnostní 

nastavení účtů. Uživatelé dnes mají možnost nejenom skrýt svá data, jako např. fotky, 

informace o zaměstnání či pohlaví, ale také seznam svých přátel, a to jak pro neregistrované 

a registrované uživatele, ale také přímo svým přátelům. 

Díky této možnosti dochází, bohužel, k velké ztrátě dat, která jsou pro analýzu 

nezbytnou nutností. Řešení se nabízí hned několik. Od dosazování středních hodnot, přes 

prediktivní metody, až po využití neuronových sítí. Avšak takovéto možnosti jsou již za 

rámec této práce a tak se jimi, až na první zmíněnou, nebudeme zabývat. 
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3.2 Popis aplikace Facebook Gatherer 
 

Pro úspěšné použití aplikace FacebookGatherer (FG) bylo nutné mít nastavené 

jazykové prostředí u prvotního, přihlášeného, uživatele na angličtinu, důvody se dozvíme 

v zápětí u popisu získávání dat. 

Vzhled a základní komponenty aplikace si můžeme prohlédnout na obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 Vzhled programu FacebookGatherer 

3.3 V pozadí apliakce Facebook Gatherer 
 

FG funguje na principu stahování a analyzování uživatelských stránek za pomocí 

regulárních výrazů. Data, která se stáhnou, se nadále zpracují, vytvoří se požadované 

objekty, poté se data zanalyzují a nakonec se uloží do požadovaných souborů. 

Celá tato aplikace je napsaná s využitím nejrůznějších rozhraní, a díky tomu je možné 

naimplementovat tato rozhraní a podobnou funkcionalitu i pro jiné sociální sítě s využitím 

našeho softwaru. 

Většina náročných operací (vyhodnocování statistik, samotné stahování a analýza, 

vytváření grafů atd.) pracuje paralelně a je přizpůsobena výkonu čtyř-jádrového procesoru. 

Samozřejmě aplikace funguje i např. na jedno-jádrovém procesoru, ale výkon bude výrazně 

nižší, právě díky paralelizaci. Například stahování dat není příliš náročné pro procesor 
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samotný, a tak je zde až 8 vláken, které stahování umožňují; dvě na každé jádro čtyř-

jádrového procesoru. 

Pro úspěšné získání potřebných dat byla nezbytná dlouhá analýza webu samotného. Ať 

už jde o přihlášení, které využívá vygenerovaných ověřovacích parametrů při posílání 

odpovědi na zadané uživatelské jméno a heslo, nebo jen nalezení potřebných stránek, které 

by nám poskytly požadované data, bylo nutné využít několik pomocných programů pro 

analýzu webových stránek. Než přejdeme k příkladu jednoho ze získaných speciálních 

URL, vysvětleme si jednu základní věc a to uživatelské ID.  

Každý uživatel na Facebooku je identifikován svým speciálním číslem, tzv. 

uživatelským ID. Toto bylo nejprve datového typu Integer, které nám dává 2 147 483 647 

možných čísel. U některých uživatelů si dodnes můžeme všimnout, dnes již krátkých, ID 

právě ve tvaru datového typu Integeru, tzn. 10ti místného čísla. S narůstající oblibou si 

vývojáři Facebooku uvědomili, že takové číslo nebude dostatečné. Dnes se tedy jako 

identifikační číslo uživatelů používá datový typ Long. 

Příklad: Následující URL nám vrátí hodnoty „Oblíbených týmů“ uživatele s ID 

123456. 

http://www.facebook.com/ajax/profile/information.php?profile_id=123456&section_ids[0]

=129476497102318&meta_section=129476497102318&__a=1 

 

Na tomto příkladu si můžeme všimnout zadaného uživatelského ID za parametrem 

profile_id, který slouží k identifikaci uživatele, dále si můžeme všimnout čísel zadaných za 

parametrem section_ids a meta_section, které naopak slouží k identifikaci sekce s detaily. 

Odpovědí serveru na takovouto URL adresu je jen směť znaků, které v sobě mají 

zabudované potřebné informace, ale žádné grafické rozhraní. Tyto stránky jsou potom 

použity pro vypsání uživatelských detailů při návštěvě profilové stránky u konkrétního 

uživatele. 

 

 Bohužel, ne všechny potřebné detaily bylo možné tímto způsobem získat, a tak 

některé, jako např. pohlaví uživatelů, bylo nutné složitě dolovat přímo z hlavní stránky 

daného uživatele. Tab. 3.1 zobrazuje jednotlivé detaily, způsob získání, případně ID dané 

sekce. 
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Detail Způsob získání ID sekce 

Aktivity Sekce detailů 1002 

Zájmy Sekce detailů 1003 

Jiné Sekce detailů 9999 

Zaměstnání Sekce detailů 2002 

Střední škola Sekce detailů 2003 

Univerzita Sekce detailů 2004 

Pochází z  Sekce detailů 14001 

Ţije v Sekce detailů 14002 

Pohlaví Profilová stránka - 

Hudba Sekce detailů 13001 

Knihy Sekce detailů 13002 

Televize Sekce detailů 13006 

Filmy Sekce detailů 13005 

Hry Sekce detailů 164382953603504 

Inspirativní lidé Sekce detailů 164382953603504 

Politický pohled Profilová stránka - 

Náboţenství Profilová stránka - 

Sporty  Sekce detailů 116472951743471 

Oblíbené týmy Sekce detailů 129476497102318 

Oblibení atleti Sekce detailů 162363193777361 

 

Tab. 3.1 Výpis a způsob získání dostupných detailů 

 

 

Jak už jsem nastínil dříve, dnes si může každý uživatel libovolně nastavit, která data 

chce mít veřejná a která ne, což byl další problém, který bylo potřeba vyřešit. Co se týče 

uživatelských detailů, neexistuje možnost, jak tyto data získat. Malá výpomoc existovala 

v získání přátel od uživatele, který má normálně přátele neveřejné. Využil se následující 

trik. 

Příklad: Pokud máme uživatele A, který má neveřejné přátele a uživatele B u kterého 

přátele zjistit můžeme, a pokud je uživatel A přítelem uživatele B, můžeme uživateli A 

přiřadit nového přítele, a to uživatele B i přes to, že jsme jeho přátele nezískali. 

 V ideálním případě tak můžeme získat všechny přátele i od lidí, kteří tuto informaci 

veřejně vidět neumožňují. Pouze pokud existují dva uživatelé, kteří jsou přátelé a mají tuto 

bezpečnostní volbu zapnutou, tak jejich seznam přátel nikdy nezjistíme. 
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Singulární rozklad 

Co se týče singulárního rozkladu, pro tuto funkci byly využity zdrojové kódy z veřejně 

dosupné knihovny ALGLIB.  

ALGLIB je knihovna určená pro početní analýzy a zpracování dat. Podporuje několik 

programovacích jazyků, včetně námi využitého C#. ALGIB je pod tzv. Open Source project 

(zdrojové kódy jsou zveřejněny) a je nabízená zdarma pod GPL 2+ lincencí. 

Tato knihovna byla částečně pozměněna a bylo do ní přidáno pár statistických údajů, 

jako například střední hodnoty vektorových řádků matice. 

3.4 Práce s aplikací Facebook Gatherer 
Celý tento proces začíná nastavením uživatelského jména a hesla a výběrem pluginu, 

který se má pro sběr využít. V našem případě se jedná o plugin pro Facebook. 

 Po úspěšném otestování funkčnosti pluginu a přihlášení se, nám FG zobrazí další 

dostupné možnosti. Ze začátku můžeme zkusit, buď jednoduché grafické procházení mezi 

přáteli daného uživatele, nebo přejít přímo na statistickou analýzu. Nejprve si ukážeme 

první část – jednoduché procházení. 

3.4.1 Jednoduché procházení přáteli 
 

Aplikace FB nabízí mimo hlavní, statistickou, část programu i další funkcionalitu spíše 

zábavného ražení. Umožňuje totiž zobrazovat přátelé vybraných uživatelů. 

Začneme výběrem záložky jednoduchý sběr, která je určená právě pro tuto funkci. 

Dalším krokem bude vložení uživatelského čísla do jediného viditelného textového políčka 

v dané záložce. Uživatelské čísla se dají získat několika způsoby, což bude popsáno dále. 

Pokud však chceme začít od přihlášeného uživatele, stačí kliknout na tlačítko pro vložení 

vlastního ID, a poté už nechat tlačítkem vyhledat a zobrazit jednotlivé přátele (Obr. 3.2). 
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Obr 3.2 Procházení přáteli pomocí aplikace FG 

 Jednotlivá data, včetně obrázků, jsou získávána přímo z Facebooku, a tak načítání 

může v některých případech chvíli trvat.  

 Po zobrazení uživatelů máme několik možností, a to ponořit se hlouběji do struktury 

přátel, nebo si nechat zobrazit o určité osobě detaily, které jsou k dispozici. 

Pro zobrazení přátel daného uživatele stačí jednoduchý dvojklik na kartu osoby a po 

chvíli se nám zobrazí požadovaný výsledek. 

Pokud bychom chtěli vidět detaily uživatele, stačí opět kliknout pravým tlačítkem 

myši na kartu daného uživatele, kdy se nám, po načtení, zobrazí okno s datovou tabulkou 

obsahující sesbírané detaily vybraného uživatele (Obr. 3.3). 
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Obr 3.3 Okno s detaily uživatele  

3.4.2 Sběr dat pro statistickou analýzu 
 

Pro práci s hlavní části programu, přejdeme na záložku statistického sběru, kde 

vidíme několik možných nastavení programu (Obr. 3.4). 

 

Obr 3.4 Nastavení pro statistický sběr dat 
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Stejně jako v případě jednoduchého sběru, i zde se provádí sběr relací mezi přáteli a 

jejich daty, a na rozdíl od první zmíněné možnosti, zde pracujeme ve větším měřítku. 

Prvně nastavíme ID uživatele, který bude použit jako výchozí bod. Opět můžeme 

využít tlačítko pro vložení ID přihlášeného uživatele. Dále si vybereme, jaké uživatelské 

detaily se chceme pokusit, pokud budou k dispozici, získat. Je potřeba si uvědomit, že čím 

více dat budeme stahovat a analyzovat, tím déle bude celý proces trvat.  

Dále na obrázku vidíme možnost nastavení hloubky sběru dat, ta funguje způsobem 

ilustrovaným na obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Ilustrace hloubky sběru 

 

Pokud zadáme hloubku sběru nula, dojde pouze ke zpracování přihlášeného 

uživatele. Hloubka jedna tedy znamená, že se zpracuje přihlášený uživatel a jeho přátelé. 

Obdobně hloubka dvě znamená zpracování přihlášeného uživatele, jeho přátel a přátel jeho 

přátel, a tak bychom mohli pokračovat dále. Také si je třeba uvědomit zvyšující se objem 

dat, který je potřeba zpracovat. Následující vzorec lehce osvětluje danou situaci. 

S =     D, 

kde S je počet stránek k zpracování, F je průměrný počet přátel, H je hloubka sběru a D je 

počet detailů ke sběru. Jinak řečeno: 

Počet stránek k zpracování =                                     * počet detailů 
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Z tohoto jednoduchého vzorce, můžeme například zjistit i počet dat, které budou 

přeneseny během sběru. Uveďme si jednoduchý příklad. 

Příklad: Jaká je bude přibližná velikost stažených dat při sběru hloubky 2 na sociální síti 

facebook, kde každý uživatel má okolo 150 přátel a jedna stránka s detailem je o velikosti 

3KB. Požadujeme sběr všech dostupných detailů. 

Velikost = 3 * S =         = 1.35 GB! 

Z předchozího příkladu si můžeme odvodit, že sběr hloubky větší než 2, je už opravdu 

náročná záležitost nejen na procesor počítače, ale i na internet samotný. 

 Při samotném sběru dat dochází k výpisu do konzole o jednotlivých započatých a 

dokončených krocích. Díky tomu můžeme v průběhu sběru například vidět množství 

zpracovaných/chybějících uživatelů. V konzoli vidíme i další informativní texty jako např. 

kolik detailů bylo u jednotlivých uživatelů sesbíráno, kolik mají přátel aj. 

 Po úspěšném sběru se data uloží do hlavního souboru, jehož název, místo ale i 

formát uložení může být nakonfigurován. Také je zde možnost nechat si výsledné data 

převést do dalších, pro jiné statistické metody, užitečných formátů. Výsledné formáty jsou 

tedy: 

Hlavní soubor 

 Hlavní soubor umožňuje reprezentaci dat podle předem nadefinované formátu. Je to 

hlavně z důvodu jednoduché konverze dat na námi potřebný formát např. pro vstup do 

jiného programu. Pokud využijeme základní nastavení, které můžeme vidět na obr. 4.5 

v textovém poli „Formát hlavního soubor“ ve spodní části, může být výstup podobný jako 

na obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6 Výtažek z vygenerovaného hlavního souboru 
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Na začátku každého hlavního souboru je uložen použitý formát, pro pozdější 

možnost načtení dat zpět do programu. Poté už jsou jednotlivá data uložena ve zvoleném 

formátu. 

 

Binární matice 

 Binární matice je matice reprezentující jednotlivé vztahy mezi uživateli, kdy jako 

výstup dostaneme dvouprvkovou množinu na každém řádku, kde právě každý takový řádek 

znázorňuje vztah mezi dvěma uživateli s danými ID (Obr. 3.7). 

 

Obr 3.7 Výtažek z vygenerovaného souboru pro binární relace mezi uživateli 

 Je možné si nechat vygenerovat jak orientované vztahy, tak i neorientované. Jelikož 

však Facebook funguje pouze jako síť neorientovaných uzlů, je možnost vytvoření 

orientovaného formátu jen speciální funkcí navíc, prozatím. 
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Matice sousednosti 

 Matice sousednosti již byla popsaná v teoretické části, zde pouze uvádím příklad 

výsledného souboru načteného programem Microsoft Office Excel (Obr. 3.8). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

2 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 

10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 1 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 

12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 

13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 

15 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 - 
 

Obr. 3.8 Výtažek z matice sousednosti vygenerovaná FG a otevřená v MS Excel 

 Na obrázku si můžeme povšimnout, že vztahy jsou opravdu neorientované a prvky 

matice     jsou totožné s prvky    . Kde čísla řádku i sloupců představují totožného 

uživatele. 

Matice uţivatelských detailů 

 Tento druh matice je vlastně základ naší další analýzy. Kde v řádcích máme 

jednotlivé uživatele a ve sloupcích získané detaily. Jednotlivé prvky matice označují 

množství uvedených hodnot u jednotlivých detailů daným uživatelem (Obr. 3.9). 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 3 1 0 1 1 85 1 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 80 11 1 4 

3 0 5 0 1 0 0 89 4 0 3 

4 0 4 2 0 0 0 42 9 2 1 

5 0 0 0 0 0 0 73 7 0 2 

6 0 55 0 0 0 0 1700 333 19 138 

7 0 22 0 1 1 1 145 13 4 29 

8 0 1 0 1 0 0 19 3 0 4 

9 0 1 3 1 2 0 78 2 0 3 
 

Obr. 3.9 Matice uživatelských detailů pro prvních 9 uživatelů a 10 detailů zobrazena v MS 

Excel 

 Např. na obrázku vidíme, že uživatel s číslem 6 (řádek 6) je docela aktivním 

členem, jelikož má v porovnání s ostatními 9ti uživateli několikanásobné počty hodnot u 

jednotlivých detailů. 

3.4.3 Načítání uložených dat 
 

Pokud máme soubory v hlavním formátu s dřívějšího sběru, případně od někoho 

jiného, můžeme si tato data načíst do programu, bez nutnosti opětovného sběru. Toto se 

provádí okamžitě po spuštění programu, kdy vybereme cílový plugin (v našem případě 

Facebook) a místo příhlášení klikneme na tlačítko Načíst soubor, které se nachází v horní 

liště menu.  

Po výběru souboru, se načtou veškterá data o uživatelích zde uložena a vyhodnotí se 

základní statistiky. Máme zde tedy možnost ukládat sběry se zajímavými výsledky. 

 

3.4.4 Statistické grafy 
 

Pokud jsme si zatrhli možnost vytvořit statistiky, dostaneme jako výstup na záložce 

Statistiky grafy nejrůznějších údajů vytvořených ze získaných dat. Příklady si uvedeme dále 

v sekci o analýze dat. 
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Seznam vygenerovaných statistik: 

Celkové statistiky 

1) Nejpoužívanější detaily 

2) Nejpoužívanější hodnoty ze všech detailů 

3) Nejvíce nepřetržitých detailů 

4) Nejvíce nepřetržitých hodnot detailů 

5) Nejvíce přátel  

6) Počet vyplněných detailů z celkového množství 

7) Počet nasbíraných různých hodnot u jednotlivých detailů  

8) Střední počty nasbíraných hodnot u jednotlivých detailů 

 

Statistiky jednotlivých detailů 

Pro každý detail jsou uvedeny nejpoužívanější hodnoty. 

 

3.4.5 Možnosti analýzy 
 

Po samotném sběru můžeme přejít k druhé části, a to k samotné analýze těchto dat. 

V záložce Výběr dat pro analýzu vidíme všechny požadované detaily, jejich počet a také 

variabilitu hodnot. Na základě těchto údajů si vybereme, se kterými detaily chceme nadále 

pracovat. 

Dále si zde vybereme jednu z možností zpracování chybějících dat a to: 

 Nahrazení dat střední hodnotou 

 Vynechání uživatelů, kteří nemají vyplněny jednotlivé detaily 

 Ponechat data 

Předposledním nastavením je počet uživatelů nezbytných pro vizualizaci daných detailů, 

kdy nejmenší povolená hodnota je 2. Poslední možností je, zda chceme zapsat jména 

jednotlivých uzlů (uživatelů) do grafu. Celé nastavení můžeme vidět na obr. 4.11. 

3.4.5.1 Singulární rozklad 

 

Na záložce s názvem Singulární rozklad (SVD), se můžeme podívat na výsledné 

matice a to jak pro všechny detaily zároveň tak také pro jednotlivé dvojce detailů. 
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Vizualizace dat 

 V záložce s názvem Vizualizace dat, jsou znázorněny jednotlivé dvojce detailů 

v grafu. viz. 2.4 Singulární rozklad a jeho grafické znázornění. 

3.4.5.2 Redukce původních dat 

 

V předposlední záložce s názvem Redukce dimenzí, máme možnost odfiltrovat 

získané data od šumu, tzn. odebrat vlastnosti, které jsou pro popis daného uživatele 

nejméně důležité. viz kapitola 2.4.1. Výsledkem jsou potom matice singulárního 

rozkladu U, D a V, které nám po roznásobení vrátí původní, avšak redukované data. 

4 Příklad sběru dat a analýzy 
 

Následující výsledky, které jsme získali pomocí aplikace FG, byly vytvářeny z různých 

nastavení sběru, lišící se hloubkou sběru a počátečním uživatelem, tyto údaje jsou uvedeny 

v sekci konfigurace daného příkladu. Dále jsou zde souhrné statistiky, abychom si udělali 

představu o vzorku dat, který býl použit k vygenerování grafů samotných. 

4.1 Statistiky 
 

Konfigurace:  

 Hloubka sběru 2, prvotní uživatel z České Republiky, Ostravy 

Souhrnné statistiky: 

Parametr Hodnota 

Doba sběru 3646 s 

Doba vytváření statistik 2958 s 

Celkový počet nasbíraných uživatelů 7992 

Celkový počet nasbíraných detailů 40628 

Celkový počet nasbíraných hodnot detailů 617768 

Celkový počet různých detailů 20 

Celkový počet různých hodnot detailů 117411 
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Na prvním statistickém 

příkladě vidíme celkový počet 

detailů, které byly nastřádny 

(Obr.4.1) během procesu 

extrakce. Z celkového počtu 

7992 uživatelů, jsme u 7246 

mohli zjistit konkrétní pohlaví.  

Podobné informace jsme zjistili 

o sekci Other, která říká jaké 

skupiny na Facebooku má 

uživatel rád (použil tlačítko Líbí 

se mi). Nadruhou stranu detaily 

ohledně politiky nebo 

náboženství jsou vyplněný spíše 

vyjímečně. 

 

 

Obr. 4.1 Graf početů vyplněných detailů 

Další příklad udává kolik 

bylo nasbíráno celkově hodnot u 

jednotlivých detailů (Obr. 4.2). 

V tomto případě se jedná i o 

hodnoty duplikované, např. pokud 

dva uživatelé měli zadaného Johna 

Lenona jako oblíbeného zpěváka, 

přičte se sekci Music dva body. 

V této sekci jednoznačně kraluje 

skupina Other, kde patří, jak jsem 

již uvedl v minulém odstavci, 

všechny skupiny na Facebooku, jež 

si daný uživatel dal mezi oblíbené 

tlačítkem Líbí se mi. 

 

 

 

   Obr. 4.2 Graf početů různych hodnot v jednotlivých detailech 
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Na obr. 4.3. jsou 

střední hodnoty jednotlivých 

detailů. Tím je myšleno, kolik 

průměrně vyplnil jeden uživatel 

hodnot k danému detailu. U 

detailů jako je pohlaví, žije v, 

náboženství je jasné, že hodnoty 

budou většinou pouze jedny. 

Nadruhou stranu vidíme, že 

například knihy nejsou moc 

oblíbeným artiklem mezi 

Facebookovskou komunitou 

v porovnání s televizí, filmy 

nebo mizikou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Graf střední počtů udaných hodnot    

  

  Statistiky jednotlivých kategorií (uvedeny jsou pouze některé) 

 

Z prvního kategoriálního 

grafu (Obr. 4.4) vidíme, že 

zastoupení obou pohlaví je na 

Facebooku rovnoměrné. Tato 

statistika pochází z vzorku 7246ti, 

což je 90.5% všech sesbíraných 

uživatelů, z toho důvodu jde o velmi 

precizní údaj. 

 

 

 

Obr. 4.4 Graf pohlaví uživatelů    
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Další dva grafy (Obr. 4.5 a Obr. 4.6) nám potvrzují jeden zajímavý údaj. Oba 

grafy mají víceméně stejné početní zastoupení co se vyplněných hodnot týče. Na grafu 

ukazjícím města narození vidíme, že přes 1300 lidí pochází z Ostravy, necelých 100 z Prahy 

a zbylé zastoupené města mají od 30-55 (z důvodu, že počátečním uživatelem pro sběr jsem 

byl já – člověk žijící v Ostravě). Na grafu aktuálního bydliště je již situace ponděkud jiná, 

Počet lidí žijících v Ostravě se změnšil o třetinu a většina ostatních měst ztratila také. 

Naopak Praha a Brno jsou města u kterých se počet lidí zvětšil více než dvojnásobně. 

Vidíme tedy, že hodně lidí odchází ze svého rodiště do větších měst a to pravděpodobně za 

prací nebo studiem. 

 

Obr. 4.5 Graf míst narození    Obr. 4.6 Graf aktuálního bydliště 

Konfigurace:  

 Hloubka sběru 2, provotní uživatel z Indie 

 

Souhrnné statistiky: 

Parametr Hodnota 

Celkový počet nasbíraných uživatelů 1660 

Celkový počet nasbíraných detailů 8724 

Celkový počet nasbíraných hodnot detailů 47585 

Celkový počet různých detailů 20 

Celkový počet různých hodnot detailů 25267 
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 Na Obr. 4.8 vidíme statistiku 

náboženství s prvotním uživatelem z Indie. 

Podle očekávání se na první příčky dostaly 

Islám a Hinduismus 

 

 

        Obr. 4.8 Graf relativního počtu náboženství v Indii  

 

Další zajímavý údaj, 

vypovídající o skutečnosti je, 

nejoblíbenější sport v Indii – Kriket. 

Tuto skutečnost dodávají i veřejné 

zdroje. Naopak zde třeba nevidíme 

sporty, které byly nejoblíbenější 

v české republice jako třeba Squash, 

Tenis apod. 

 

 

        Obr. 4.9 Graf relativního počtu oblíbených sportů v Indii    

Další statistiku uvedu pouze slovně, jednalo se o nejoblíbenější knihu. 

Jednoznačně vyhrál korán, který byl na prvních třech místech v popularitě (v různých 

textových variacích). 

4.2 Singulární rozklad a vizualizace 
 

V následujícíh příkladech budeme porovnávat jednotlivé uživatele v závislosti na počtu 

detailů jimi vyplněnými. Můžeme tak vidět uživatele rozdělené například na čtenáře/hráče 

počitačových her, sportovců či televizních příznivců. Na základě takovýchto dat by se dala 

případně vést cílená reklama apod. 

Grafy se vytvářejí vynášením vlastních vektorů matice po singulárním rozkladu, tak jak 

je to popsáno v kapitole 2.4. 
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U všech grafů budou vypnuty jména jednotlivých uživatelů ze zřejmých důvodů. Tuto 

možnost je samozřejmě možno, kdykoliv zapnout. 

Na obr. 4.10 vidíme rozdělení 

uživatelů podle počtu zadaných 

hodnot u detailů knihy a filmy. 

Jednoduše můžeme vidět např. 

uživatele Filip B, který bude 

nejspíše velkým filmovým 

fanouškem, nadruhou stranu Petr 

B., umístěný v levé dolní části 

nového rozdělení nemá moc 

oblíbených film a z toho se dá 

usoudit, že jeho záliby budou někde 

jinde. Další kandidát, kterého lze 

jednoduše zařadit je Jan M. v pravé 

horní části. Tento uživatel má 

trojnásobek počtu zadaných knih 

než je průměr. Z toho jsem usoudil, 

že bude vášnivý čtenářem, avšak 

podle množství filmů i filmovým 

příznivcem. 

Obr. 4.10 Graf rozdělení uživatelů podle počtu knih a filmů 

Graf na obr. 4.11 je 

jednosměrně zaměřen a televizi. 

Lidé, kteřé se nám objevují v pravé 

horní části, jsou podle naší analýzi 

opravdu velcí filmoví znalci. 

Nadruhou stranu, pokud najdu 

uživatele v levé dolní části, která 

nám značí velimi malý počet 

vyplněných údajů o obou detailech, 

vím, že s takovým člověkem 

s největší pravděpodobností o 

filmových klasikách diskuzní téma 

nenavážu. 

 

Obr. 4.11 Graf rozdělení uživatelů podle počtu oblíbených pořadů a filmů 
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4.3 Redukce dimenzí 
 

Jak jsme viděli v minulé kapitole, tak jednotlivé uživatele můžeme ohodnotit podle 

jejich nejrůznějších zálib, zda jde o sportovce, filmové milovníky, pravidelné čtenáře aj. 

Každý takovýto detail má jinou popisnou sílu. Například náš program umí zjistit o uživateli  

jeho zaměstnavatele, pohlaví apod., ale takovýto detail nám v rozdělování uživatelů pomocí 

množství vyplněných detailů moc nepomůže. Další užitečná věc, kterou nám singulární 

rozklad nabízí je redukce dimenzí a to poměrně přímočarým způsobem. Jak je popsáno 

v kapitole o redukci pomocí SVD 2.4.1., tak z matice D, výsledného rozkladu, můžeme 

vypočíst vlastní čísla matice původní. Ty nám popisují variabilitu jednotlivých parametrů a 

tím pádem taky jejich významnost. Pokud máme tedy uživatele ohodnotit pode počtu 

hodnot, které jsme byli schopni získat u jednotlivých detailů, tak potom detail, který má 

celkový počet různých hodnot např. 1000 nám daleko více popíše daného člověka než a 

jiný, který má pouze 3. 

Pomocí aplikace FG můžeme původní matice singulárního rozkladu od takovýchto 

dimenzí oprostit, k takové činnosti slouží záložka Redukce dimenzí (Obr 4.12), kde vidíme 

jednotlivá vlastní čísla matice a jednoduchým poklikáním na tlačítko sloužící pro odebrání 

dimenze si vytvoříme naši výslednou, redukovanou dimenzi. Je dobré dodržet pravidlo 

zanechání alespoň 80% původní variability celé matice. 

Na obr. 4.12 vidíme, že bychom mohli odstranit, až na prvních 8 dimenzí, všechny a 

stále nám zůstala skoro celá původní variabilita.  

 

Obr. 4.12 Redukce dimenzí matice pomocí programu FG 
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5 Závěr 
 

Za účelem vytvoření požadované aplikace, bylo nutné detailně prozkoumat funkčnost 

sociální sítě Facebook. Bylo třeba zjistit, jak a která data jsou zde prezentovaná, a z těchto 

znalostí byla poté vytvořena samotná aplikace.  

Díky této aplikaci jsme měli možnost získat data od různých lidí z celého světa. 

Například jsme mohli porovnávat, jaké náboženství se upřednostňuje v Americe oproti 

Evropě, které jsou oblíbené sporty v Indii na rozdíl od Anglie aj. Avšak u porovnávání 

podle geografického hlediska to nekončí. Stejně tak jsme měli možnost porovnávat skupiny 

podle etnického původu (např. většina černochů žijících v Americe má za přátele opět 

černochy žijící v Americe, stačilo pouze vybrat správně prvotního uživatele).   

Veškerá tato data je možné uložit do souboru, a to jak do hlavního – univerzálního, pro 

případné budoucí znovunačtení vyextrahovaných dat, nebo do XML formátu a možnosti 

přenositelnosti do jiného statistického programu. 

Výsledná data převedená do matic je možné analyzovat s využitím Singulárního 

rozkladu. Pomocí Singulárního součinu matic, matice původní, můžeme řadit jednotlivé 

uživatele do skupin podle množství zadaných údajů u jednotlivých detailů. Mohli jsme tak 

narazit na uživatele s podobnými zájmy, a stejně tak na úplně rozdílné zájmové skupiny, 

kdy někteří preferovali knihy před televizí, jiní zase upřednostňovali sport, před 

počítačovými hry. 

Závěrem je třeba říci, že zde samozřejmě existuje celá řada dalších možných 

porovnání, zkoumání a využití statistických metod na získaná data. Několik dalších příkladů 

extrahovaných dat je připraveno na doprovodném DVD přiloženém k této práci. Tyto 

analýzy jsou však už mimo rámec i rozsah této diplomové práce. 
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