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Abstrakt 
 

 Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se zabývá analýzou 

sítě vývojářů získanou z webového projektu Codeplex, sloužícího jako systém pro společný vývoj a 

sdílení open-source projektů. Práce dále popisuje experimenty, na kterých byly vyzkoušeny možnosti 

analýzy sociálních sítí vyvíjejících se v čase s pomocí dostupných analytických nástrojů, jako je 

například Gephi. Tyto metody byly aplikovány na síť vývojářů vytvořenou nad serverem Codeplex. 

Druhá část se zabývá popisem a možnostmi vývoje pro mobilní operační systém Windows Phone 7. 

V rámci diplomové práce byly vytvořeny testovací aplikace využívající data zpracovaná v Gephi. 

Webová aplikace a Windows Phone 7 aplikace používají k vzájemné komunikaci webové služby, 

které dokáží pracovat s daty získanými z Codeplexu, respektive z vizualizačního nástroje Gephi. 
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Abstract 
 

This diploma thesis is divided into two main parts. The first part deals with analysis of the 

network obtained from the web developers CodePlex project, serving as a system for joint developing 

and sharing of open-source projects. The thesis describes experiments in which they were tested in 

their analysis of social networks evolve over time using the available analytical tools, such as Gephi. 

These methods were applied to the network of developers, created from CodePlex. Another part deals 

with the description and development possibilities for mobile Windows Phone 7 test applications were 

developed using data processed in Gephi. Web application and Windows Phone 7 application use to 

communicate Web Services that can work with data obtained from CodePlex, respectively, from the 

visualization tool Gephi. 
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1 Úvod 

V současné době vzniká velké množství systémů, které spojují vývojáře open-source softwaru a jejich 

aktivity nad projekty. Příkladem může být systém pro sdílení zdrojových kódů a projektů, jakým je 

Codeplex
1
.  V rámci této diplomové práce jsem se rozhodl provést průzkum existujících možností 

analýzy sociálních sítí vyvíjejících se v čase pomocí dostupných analytických nástrojů, jako je 

například Gephi
2
. Dále mě zaujala myšlenka na využití dat, zpracovaných v Gephi, na mobilním 

zařízení s platformou Windows Phone 7. Tato platforma je relativně nová a zajímavá nejen pro mě, ale 

určitě i pro vývojáře na Codeplexu, na kterém je hostováno téměř 500 Windows Phone 7 open-source 

projektů. 

1.1 Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodu si ve 2. kapitole vysvětlíme, co jsou 

to sociální sítě, jak se dělí, co je to analýza sociálních sítí a jaké výpočty centralit se v ní nejčastěji 

používají. Ve 3. kapitole se zaměříme na analýzu sociálních sítí v čase a definujeme několik 

základních problémů dnešních sítí. Kapitola 4 popisuje kroky, které bylo nutné vykonat k tomu, 

abychom dosáhli požadovaného výsledku v podobě experimentu prováděného nad daty získanými z 

Codeplexu. Nejprve bylo nutné provést průzkum Codeplexu a získat informace o jeho struktuře a tedy 

i o datech, které jsme schopni z Codeplexu získat. Dále si popíšeme formát vstupních dat a seznámíme 

se s vizualizačním nástrojem Gephi. V 5. kapitole si představíme mobilní platformu Windows Phone 

7, její základní charakteristiky a podíváme se, jaký je postup a jaké jsou požadavky, pokud chceme 

vyvíjet pro tuto platformu. Experimenty jsou popsány v 6. kapitole, která je rozdělena na dvě části. 

V první části jsou popsány experimenty prováděné nad sítí vývojářů Codeplexu, pomocí výpočtu 

centralit a aktivit vývojářů. Druhá část popisuje testovací aplikaci schopnou zpracovávat data z Gephi 

na webovém serveru a komunikovat přes webové služby s mobilním zařízením s operačním systémem 

Windows Phone 7 a následné posílání dat zpět na webový server, kde probíhá vizualizace grafu 

využívající technologii HTML5. Nakonec v poslední kapitole provedeme shrnutí výsledků a přínosu 

diplomové práce a popíšeme možnosti využití a rozšíření práce. 
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2 Úvod do sociálních sítí 

„Sociální síť (nebo také komunita) je propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. 

Tvoří se na základě zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných důvodů.“ [1] 

V našem pojetí informačního věku jsou sociální sítě spíše virtuálními propojeními skupin lidí, 

umožňující mezi sebou sdílet různé typy informací. S tím, že tito lidé se pak navzájem ovlivňují. Tedy 

základem virtuální sociální sítě je sdílení informací na internetu mezi přáteli, respektive uživateli. 

Může to být prakticky cokoliv – registrace ve stejné zájmové skupině, diskuze na fóru, nebo například 

stáhnutí stejného souboru z internetu. Můžete jejím prostřednictvím  navázat přátelství, vyměňovat si 

vzkazy, komunikovat, nebo si jenom domluvit schůzku. 

Existuje mnoho nejasností mezi pojmem sociální síť a komunita. Často jsou zaměňovány a 

přitom neznamenají totéž.  První výraz značí zcela volnou, náhodnou interakci, vzniklou na základě 

času a prostoru, komunita naopak znamená sdílení informací s podobně zaměřenými lidmi s 

podobnými zájmy (příkladem je například Facebook
1
) [21]. 

Sociální síť, to není jenom Facebook, Twitter
2
 a jim podobné. Na sociální síť bychom se měli 

podívat i z hlediska sociologického, protože samotný pojem nepochází z oblasti informatiky, ale ze 

sociologie. Jde o struktury uzlů, které reprezentují buď jednotlivce nebo skupiny, organizace a tak 

dále. Tyto uzly jsou propojeny vzájemnými vazbami. Touto vazbou nemusí být nutně přátelství či 

partnerství, ale i společné názory, zájmy atd. Zjednodušeně řečeno, pokud existuje nějaká souvislost 

mezi uzly, kterou můžeme identifikovat, pak jsme schopni tyto uzly propojit vazbou (hranou) [20]. 

Za předchůdce moderních sociologů, kteří se zabývají tímto tématem, je obvykle označován 

Georg Simmel. Jde o německého esejistu, filozofa a sociologa, jenž žil a publikoval na přelomu 19. a 

20. století. Napsal několik prací, které se zabývají socializací a které i dnes o bezmála století později 

obsahují spoustu zajímavých myšlenek, jež se dají aplikovat i na webové sociální sítě. Na jeho práci 

pak navázali J.L. Moreno, který započal se systematickou analýzou tohoto pojmu, a Harvardská 

skupina sociologů vedená Lloydem Warnerem a Eltonem Mayo, jež blíže zkoumala vztahy v sítích. 

Kolem roku 1965 se pak zkoumání sociálních sítí stalo běžnou technikou a dnes již vytváří takřka 

vlastní vědní podobor. Za první předchůdce sociálních sítí se dají považovat služby jako ARPANET
3
 

nebo LISTSERV
4
 [20]. 
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Dalším krokem pak byla například služba the WELL
1
. The WELL vznikla v roce 1985 a 

dodnes je stále funkční s asi čtyřmi tisíci uživateli. Tyto služby obvykle umožňovaly vytvořit 

jednoduchou HTML webovou prezentaci, posílání zpráv mezi uživateli a jednoduché chaty. Odsud už 

byl jenom krok nejen k sociálním sítím, ale i k dalšímu fenoménu dnešního internetu, a to k blogům. 

Blogem můžeme mít na mysli například internetový deník, magazín nebo zápisník myšlenek a názorů. 

V roce 1995 pak přišla služba sixDegrees
2
. Ta se specializovala hlavně na nepřímé vztahy. Nepřímé 

vztahy mohou mít například aktéři, kteří se vůbec neznají, ale navštěvují stejná místa. Tak vznikají 

mezi nimi nepřímé vazby. Čím více nepřímých vazeb mají, tím je větší pravděpodobnost, že mezi nimi 

vznikne i přímá vazba, například že se na jednom místě potkají [4]. Jako první obsahovala v jednom 

balení všechny typické vlastnosti dnešních sociálních sítí. Bohužel služba byla nevýdělečná a časem 

byla ukončena. Obecně se o ní tvrdí, že příliš předběhla svou dobu. První boom webových sociálních 

sítí přišel v letech 2002 až 2004, kdy se objevili Friendster
3
, MySpace

4
. Tento boom trvá vlastně 

dodnes [20]. 

Sociální síť je obvykle reprezentována graficky, konkrétně grafem, který se skládá s vrcholů a hran. 

Může vypadat například tak, jako graf na obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1 Ukázka vizualizace sociální sítě 

2.1 Rozdělení sociálních sítí 

Pro jednodušší pochopení a orientaci v problematice sociálních sítí jsem si definoval sociální 

sítě do tří základních skupin. Skupiny dělím podle typu vazeb v síti. 

Jako první skupinu bych definoval sítě s široce obecnými vazbami, jako Facebook, Twitter a 

jim podobné, kde společné vazby vznikají na základě přátelství, sdílení, fanouškovství, posílaní zpráv, 

přes kolegy v práci, společné bydliště atd. Náš profil na takovýchto webových stránkách se stává 

jakousi naší internetovou vizitkou. 
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Druhou skupinou jsou sítě specializované, soustředící se pouze na jeden obor zájmu, například 

sdílení fotografií, určitých hudebních žánrů a podobně. Mohou se zde sdružovat i profesní skupiny. 

Cílem je rovněž vzájemná komunikace, sdílení zážitků. 

Do třetí skupiny bych zařadil sítě, ve kterých nejsou vazby mezi jedinci zprvu jednoznačné, 

ale po aplikování některých analytických metod u nich nalezneme znaky sociálních sítí. O to více je 

proto zkoumání těchto sítí zajímavější, i když náročnější. Jejich podstatou není propojování jedinců, 

ale například prezentování odborných publikací nebo technických řešení. Poslední dobou jsou velmi 

aktuální výzkumy nad teroristickými sítěmi, sítěmi bank, firem, politiků atd., které využívají výše 

zmíněných analytických metod a postupů. Do této skupiny bych zařadil také projekt na sdílení a 

shromažďování odborných publikací DBLP (Digital Bibliography & Library Project), nebo 

internetový projekt Codeplex společnosti Microsoft určený k hostování Open-Source, kterému jsem se 

rozhodl ve své diplomové práci blíže věnovat. 

2.2 Analýza sociálních sítí (SNA) 

Analýza sociálních sítí (SNA) je mladá vědecká disciplína, která interpretuje svět jako síťovou 

strukturu složenou z lidských vazeb. Používá rozmanité zdroje dat, aby zobrazila a odhalila skrytou 

strukturu vazeb lidské kooperace. Tato schopnost jí umožňuje překvapivě široké uplatnění v 

marketingu, organizačním řízení a mnoha dalších oblastech [22].  

Principem je mapování a měření vztahů a toků mezi lidmi, skupinami, organizacemi, počítači 

atd. Uzly v síti jsou lidé a skupiny, zatímco jejich propojení jsou vztahy nebo toky mezi uzly. SNA 

nabízí jak vizuální, tak matematickou analýzu mezilidských vztahů. Například Management 

Consultants používá tuto metodu na zkoumání vztahů se svými obchodními klienty. Tato metoda se 

nazývá Organization Network Analysis (ONA) [25]. 

Pro pochopení sítí a jejích účastníků hodnotíme umístění aktérů v síti. Zkoumáním síťového 

umístění můžeme najít důležité, stěžejní uzly. Tato analýza nám dovoluje nahlédnout do různých rolí a 

uskupení v síti – identifikuje nám takzvané konektory neboli důležité uzly pro propojení více skupin, 

dále team leadery, mosty, izolované skupiny, komunity, kdo je v jádru sítě a kdo je na periferii atd. 

2.2.1 Centrality  

Jak již bylo zmíněno, SNA poskytuje sadu metod a vzorců pro výpočet různých kritérií, 

kterými můžeme mapovat a měřit vztahy mezi aktéry. Centrality nám umožnují zkoumat, které uzly  
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jsou nejdůležitější nebo centrální v síti. Použitím analýzy sociální sítě a pomocí výpočtu 

centralit, můžete získat odpovědi na otázky typu: 

 Jak vysoce propojené jsou entity v rámci sítě? 

 Jaký mají jednotlivé entity celkový význam v síti? 

 Jaká je centrální jednotka v rámci sítě? 

 Jak funguje tok informací v rámci sítě? 

V SNA se proto využívá výpočtu různých druhů centralit. Mezi nejzajímavější a 

nejpoužívanější bezesporu patří Degree Centrality, Closeness Centrality, Betweenness Centrality a 

Eigenvector centrality.  

Software pro analýzu sociálních sítí 

Softwarů pro analýzu je celá řada. Během psaní diplomové práce jsem se setkal s několika 

nejvýznamnějšími, které bych zmínil. Mezi ně patří například Gephi, Pajek, NodeXL atd. Ve své práci 

jsem se nejvíce zaměřil na Gephi, což je interaktivní open-source vizualizační a průzkumný nástroj 

pro všechny druhy sítí, použitelný jak pro dynamické, tak i hierarchické grafy. Je napsán v jazyce Java 

na platformě NetBeans. Velkou výhodou je, že běží na Windows, Linux a Mac OS X. V průběhu psaní 

mé diplomové práce bylo vydáno hned několik nových verzí softwaru. Největší předností nových 

verzí je implementace Time line, s čímž souviselo i rozšíření formátu GEXF, který je jedním 

z formátů akceptovatelných Gephi, o časovou složku. Pro přiblížení a jednodušší pochopení 

základních metod SNA jsem vytvořil testovací soubor (test.gexf), který má simulovat například 

propojení dvou projektů v síti open-source vývojářů, které se budu dále hlouběji věnovat. 

Výpočty a vizualizace centralit 

 Na testovacím souboru test.gexf, který obsahuje 10 vrcholů a 27 hran, si můžeme graficky 

ukázat a popsat jednotlivé centrality.  Také si popíšeme, co nám analýza může říct o dané síti a o 

jednotlivých uzlech.  
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Obrázek 2.2 Ukázka nerozloženého grafu sítě 

Na obrázku 2.2, vidíme, jak vypadá graf sítě po načtení do Gephi. Pro lepší vizualizační 

orientaci v síti si ji můžeme rozložit pomocí layout algoritmů, v našem případě již implementovaných 

do Gephi. V testovacím příkladu byl využit Force Atlas a Fruchterman Reingold. Výpočet centralit 

není založený na tom, jaký layout použijeme. Na příkladu byly tedy vypočteny Degree Centrality, 

Closeness Centrality, Betweenness Centrality a Eigenvector centrality. Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce 2.1.  Na grafech centralit bylo také aplikováno rozlišení podle barev a podle velikosti 

vrcholů a taktéž jejich popisků. Čím je vrchol větší a tmavší, tím větší je hodnota jeho centrality. 

Tabulka 2.1 Normalizované hodnoty v rozsahu 0-1 

Id Label Degree 
Closeness 
Centrality 

Betweenness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

1 Node 1 0,60 0,58 0,00 0,86 

2 Node 2 0,60 0,58 0,00 0,86 

3 Node 3 0,60 0,58 0,00 0,86 

4 Node 4 0,60 0,58 0,00 0,86 

5 Node 5 0,80 0,64 0,26 0,91 

6 Node 6 0,60 0,58 0,00 0,86 

7 Node 7 1,00 0,78 0,62 1,00 

8 Node 8 0,30 0,50 0,00 0,26 

9 Node 9 0,40 0,52 0,14 0,26 

10 Node 10 0,30 0,50 0,00 0,26 

11 Node 11 0,20 0,41 0,00 0,18 

12 Node 12 0,20 0,48 0,14 0,17 

13 Node 13 0,10 0,33 0,00 0,03 

14 Node 14 0,20 0,41 0,00 0,18 

15 Node 15 0,10 0,35 0,00 0,05 
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Degree centrality 

Degree centralita vyjadřuje počet přímých vztahů orientovaných hran 

vstupujících/vystupujících z vrcholu. Vrchol s největší Degree centralitou: 

 Je obecně aktivní hráč v síti. 

 Je často konektor nebo rozbočovač v síti. 

 Čím vyšší stupeň má, tím např. vlivnější člověk může být. 

 Nemusí být nutně nejpropojenější entita v síti (entita může mít velké množství 

vztahů, z nichž většina přechází na entity nižší úrovně). 

 Může být ve zvýhodněné pozici v síti. 

 Může mít alternativní možnosti, jak uspokojit organizační potřeby, a proto může 

být méně závislý na jiných osobách. 

 Může být často označen jako třetí osoba, nebo jako hlavní vyjednavač. 

 

Obrázek 2.3 Degree centrality 

 

Degree centrality (sociální síťový rozbor) 

Z testovacího grafu na obrázku 2.3 vyplývá, že Node 7 má nejvyšší stupeň Degree, což 

znamená, že má největší počet přímých vazeb na ostatní vrcholy v síti. Nicméně nemusí být nutně 

nejdůležitějším ani nejsilnějším vrcholem v síti. Takovýto vrchol by byl vhodný, například pro 

oslovení co největšího počet lidí v síti třeba formou rozesílání hromadných emailů. 

Closeness centrality  

Closeness centrality měří, jak rychle se můžeme z jednoho vrcholu dostat k ostatním vrcholům v 

síti. Vrchol s největší hodnotou Clesenees centrality:  
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 Má rychlý přístup k dalším vrcholům v síti. 

 Má krátkou cestu k jiným vrcholům. 

 Nachází se v blízkosti jiných vrcholů. 

 Má přehled, co se děje v síti. 

 

Obrázek 2.4 Closeness centrality 

Node 7 má největší Closeness centrality, protože může dosáhnout nejvíce vrcholů 

prostřednictvím nejkratší cesty. V tomto případě Node 7 a Node 5 se můžou nejsnáze připojit 

k ostatním vrcholům. Všimněme si vrcholu Node 12, ten má stejnou hodnotu Closeness centrality jako 

například Node 8, i přes to, že Degree centralitu měl podstatně menší. 

Neplatí podmínka, že vrcholy, které mají nejvíce spojení na ostatní vrcholy, budou mít automaticky 

největší Closeness centrality. Mohou mít menší počet spojení, ale počet přímých a nepřímých vazeb 

jim umožní přístup ke všem uzlům v síti rychleji než jakémukoliv jinému vrcholu síti. Takovéto 

vrcholy jsou ve výborné pozici pro sledování toku informací v síti, mají nejlepší přehled o tom, co se 

v síti děje.  
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Betweenness Centrality  

Vyjadřuje míru důležitosti uzlu pro spojení jiných účastníků mezi sebou. Betweenness centrality 

identifikuje pozici vrcholů v síti, pokud jde o jejich schopnost propojování ostatních vrcholů nebo 

rovnou celých sítí. Vrchol s vysokým Betweenness centrality obecně: 

 Má favorizovanou či silnou pozici v síti. 

 Představuje rizikový bod selhání v síti. 

 Má větší vliv nad tím, co se děje v síti. 

 

Obrázek 2.5 Betweenness centrality 

 

Ve výše uvedeném příkladu má Node 7 nejvyšší Betweenness proto, že leží na spojnici 

několika podsítí. Node 5 má nižší Betweenness, což znamená, že pokud by ze sítě vypadl, 

neznamenalo by to rozklad celé sítě, ale jenom její malé části. Node 12 má jenom 2 vazby, ale i přesto 

má vyšší Betweenness než například Node 6, který má vazeb 6. Node 12 má tedy v některých 

ohledech větší význam v síti. Je totiž takzvaný „zprostředkovatel“ spojení mezi Node 13 a zbytkem 

sítě. 

Eigenvector centrality 

Stejně jako Degree centrality i Eigenvector centrality zvýhodňuje uzly, které mají vysoký 

počet vazeb na další uzly. Nicméně na rozdíl od Degree centrality klade důraz na uzly, které jsou 

připojeny k uzlům s větší centrálností v rámci sítě, a zvýhodňuje je. Zohledňuje, jak důležité jsou 

sousední vrcholy [15]. Vysoká Eigenvector centrality obecně: 
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 Označuje vrcholy, které jsou více centrální vůči hlavnímu vzoru vzdáleností mezi všemi 

vrcholy.  

 Je rozumné opatření jednoho aspektu Degree, pokud se jedná o poziční výhody v síti. 

 

 

Obrázek 2.6 Eigenvector centrality 

V tomto příkladu můžeme vidět, že vrcholy Node 7 a Node 5 jsou opět největší. Node 1, 2, 3, 4, 6 jsou 

v bezprostřední blízkosti (sousedí) velkých uzlů, proto se jejich Eigenvector centrality také zvýšila. 

Centralizace sítě  

Jednotlivé centrality poskytují náhled do samotného uspořádání sítě. Zkoumáním vztahů mezi 

centralitami všech uzlů lze odhalit mnoho o celkové struktuře sítě.  

Velmi centralizovaná síť je ovládána jedním nebo několika centrální uzly. Pokud jsou tyto uzly 

odstraněny nebo poškozeny, síť se rychle rozpadne do nesouvisejících menších sítí. Velmi centrální 

uzel se může stát jediným bodem selhání. Méně centralizovaná síť nemá žádné jednotlivé body 

selhání. Je odolná vůči úmyslným útokům nebo náhodné poruše. Mnoho uzlů nebo spojení může 

selhat, ale síť zůstane stabilní, protože spojení se může realizovat přes jiné uzly v síti. Naopak u sítí s 

malou centralizací je zase riziko, že se nebudou dostatečně vyvíjet, protože jím chybí silné uzly. 
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3 Analýza sociálních sítí v čase (DSNA) 

Výzkum zaměřený na teorii grafů tradičně studuje grafy, které jsou statické. Nicméně téměř 

všechny sociální sítě, jak přirozené, tak internetovém jsou dynamické. Vědní disciplína, která se 

zabývá změnami sítí v čase, se nazývá Dynamic network analysis (DNA.). Tato vědní disciplína 

spojuje tradiční analýzu sociálních sítí (SNA), teorií grafů s link analysis(LA) a multi-agentní systémy 

(MAS) [2]. Kombinace DNA a SNA se nazývá DSNA(Dynamic Social Network Analysis). Mělo by 

se tedy jednat ještě o jakési hlubší prolnutí těchto dvou vědních disciplín. Existují dva hlavní aspekty 

analýzy sociálních sítí v čase. První z nich je analýza statistických údajů z dynamických sítí. Druhým 

je využití modelování a simulací k řešení otázek dynamiky sítě a aplikování do reálného světa [23]. 

 

Obrázek 3.1 Analytické (Static) a Simulační (Dynamic) Modelování
1
 

 

Termíny simulace a modelování se často používají jako synonyma. Avšak modelování je 

vytvoření modelu, který představuje objekt nebo systém i se všemi jeho vlastnostmi. Výsledným 

produktem modelování je model. V našem případě se jedná o počítačový model sociální sítě. Naproti 

tomu simulace je proces používající modely ke studiu chování skutečného nebo teoretického systému 

[11]. Modelování je využíváno čím dál častěji, neboť experimentovat s reálným systémem je drahé 

nebo nemožné. Modelování a následná simulace umožňuje optimalizaci systémů před jejich 

zavedením a jejich vylepšení, pokud již běží. A dokáže také odhalit slabá místa v síti. Modelování 

zahrnuje proces mapování problémů z reálného světa – proces abstrakce, analýzu a optimalizaci 

modelu a mapování řešení zpět do reálného systému. 
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Můžeme rozlišovat mezi analytickými a simulačními modely. V analytickém neboli statickém 

modelování je možné model sítě realizovat v tabulce. I přesto analytické řešení nemusí být vždy 

vyhovující. V tom případě přichází na řadu dynamické modelování a simulace. Simulační model lze 

považovat za soubor pravidel, která definují, jak se bude modelovaný systém měnit v budoucnosti 

vzhledem k jeho současnému stavu. Obecně pro komplexní problémy platí, že s použitím časové 

dynamiky, přináší lepší výsledky [3]. 

Přístupů ke zkoumání sociálních sítí je mnoho. S ohledem na to, že zkoumáme specifický typ 

sítě open-source vývojářů, musíme si stanovit cíle, jakých chceme dosáhnout. Máme možnost 

zkoumat síť buď jako celek, anebo se zaměřit na určité jedince. Musíme si položit základní otázku a 

to: „Proč potřebujeme zkoumat sociální sítě v čase?“. Odpověď je jednoduchá: Protože nic není 

statické a stále se vyvíjí. Největší pokrok zaznamenala DSNA ohledně výzkumů teroristických sítí 

[16]. Teroristické organizace mají síťové struktury odlišné od těch s typickou hierarchickou strukturou 

– jsou mobilní a distribuované. V tomto případě je důležité chápání hierarchií v síti, jak lze ovlivnit 

jejich chování, jak se sítě budou vyvíjet, měnit, přizpůsobovat a jak popřípadě tyto sítě můžeme 

destabilizovat. V případě teroristických sítí jde o to zjistit, kdo je v síti ústřední postavou, co se stane, 

pokud takového aktéra izolujeme, zda se dokáže síť znova pospojovat atd. Výzkum teroristických sítí 

byl tedy inspirací pro analýzu sítě open source vývojářů.  

Pokud k informacím o vrcholech a hranách získáme například časový údaj jejich vzniku, 

získáme síť dynamickou. Poté můžeme síť rozdělit do určitých časových úseků, rámců. Při zkoumání 

sítě vývojářů Codeplexu, se zaměříme na analýzu a porovnávání takových to časových úseků.Těmto 

úsekům se také jinak říká časové řezy [9]. Pro takovéto řezy můžeme spočítat Degree, koeficient 

shlukování, největší připojené komponenty, modularitu, průměrnou délku cesty a maximální 

Betweenness. 

3.1 Analýza současného stavu v problematice sítí vyvíjejících se v čase. 

V dnešní době se výzkum sociálních sítí stále více začíná zabývat otázkami ohledně vývoje 

v čase. Z vlastního zkoumání jsem dospěl k názoru, že současný stav je takový, že neexistuje jednotná 

metodika, která by nám jednoznačně říkala, jak provádět analýzu sítí vyvíjejících se v čase. To je 

podle mého názoru způsobeno velkou rozdílností doposud zkoumaných sítí. Každá síť je jedinečná a 

také záleží na tom, co od oné analýzy v čase požadujeme. Z toho vyplývá, že jakékoliv požadavky na 

analýzu v čase se musí formulovat individuálně, s ohledem na danou síť. Obecně pro všechny sítě 
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můžeme formulovat několik základních témat, problémů, o které bychom se mohli zajímat a které jsou 

především existenčního charakteru. 

 chyby, útoky, stabilita (robustnost) 

– chyby - náhodně odstraněné uzly 

– útoky - cíleně odstraněné uzly, většinou se jedná o uzly s největšími stupni centralit 

– robustnost sítě - jak se změní vlastnosti sítě po odstranění určitých uzlů 

 hledání v sítích 

 spolupráce 

Analýza procesů se provádí zejména pomocí simulací a modelů.  

Poté se nám naskýtají otázky typu: 

 jaká je robustnost sítě? 

 jaká je dynamičnost sítě? 

 jaký vliv na robustnost má topologie sítě? 

 může změna v síti vyvolávat další změny? 

 jaký je vliv topologie sítě na vývoj spolupráce? 

Takovéto otázky pokládáme, pokud síť zkoumáme jako celek. Poslední dobou se ale analýza čím dál 

více zaměřuje na podsítě a jednotlivé uzly. Snaží se najít zajímavé uzly a ty zkoumat detailněji. 

Porovnává jejich vývoj v čase nebo zjišťuje, jak uzel ovlivňuje své okolí [13].  

  

 

 



 

NÁVRH A IMPLEMENTACE 

 

  

14 
 

4 Návrh a implementace 

V této části si popíšeme kroky, které bylo nutné vykonat k tomu, abychom dosáhli 

požadovaného výsledku v podobě experimentu prováděného nad daty získanými z open-source 

repository Codeplex. Nejprve bylo nutné provést průzkum Codeplexu a získat informace o jeho 

struktuře a tedy i o datech, které jsme schopni z Codeplexu získat a které budou mít správnou 

vypovídající hodnotu vhodnou pro aplikování SNA a DSNA.  

4.1 Codeplex 

CodePlex je open source repository podobný například SourceForge anebo Google Code. 

Provozovatelem je Microsoft a interně běží na Team Foundation Serveru. Díky tomu poskytuje 

vývojářům a uživatelům aplikací infrastrukturu k vývoji a publikování aplikací, hlášení chyb a 

problémů a tvorbu dokumentace. Ve své podstatě tedy Codeplex slouží k vytváření nových open- 

source projektů, které můžeme zveřejnit hned, anebo až po uplynutí jednoho měsíce. Dále můžeme do 

projektu připojit další vývojáře, nebo se stát tzv. Folowers a poskytovat vývojářům například zpětnou 

vazbu. Ve zde uvedeném popisu struktury Codeplexu se již zaměříme na popis informací, které by 

měly být užitečné pro SNA a DSNA [12]. 

4.1.1 Struktura dat 

Pokud chceme zkoumat jakoukoliv sociální síť, musíme si nejprve udělat představu o tom, 

jaké informace o síti máme k dispozici. Proto nejprve provedeme průzkum a soupis obsahu 

dostupných informací ze sítě. Z provedeného průzkumu byl navržen třídní diagram (příloha A) 

Codeplexu, ze kterého poté vycházelo při navrhování databáze pro CodeplexDownloader. 

Stručný soupis obsahu CodePlexu 

 CodePlex home  

Je výchozí stránka obsahující vyhledávání, linky na Create Project, Project Openings, Get 

Help, Improve CodePlex, About CodePlex, Port 25, nejvíce stahované projekty a populární 

zprávy za posledních 7 dní, plus registraci a přihlášení. 

 Vyhledávání  

Se skládá ze tří částí : ListBox search all projects, adresář všech projektů a vyhledávání podle 

tagů. Přímo z  domovské stránky nebo přes vyhledávání se dostaneme na jednotlivé projekty. 

http://www.codeplex.com/site/project/create
http://www.codeplex.com/site/search/openings
http://www.codeplex.com/site/help
http://www.codeplex.com/site/help
http://codeplex.codeplex.com/workitem/list/basic
http://codeplex.codeplex.com/wikipage?title=About%20the%20CodePlex%20Site&referringTitle=CodePlex%20Documentation
http://port25.technet.com/
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Tato podkapitola je výsledkem týmové práce, která proběhla s několika diplomanty a jedním doktorandem na 

katedře informatiky. 

 Domovská stránka projektu: 

Z domovské stránky každého projektu je možno vyčíst spoustu informací o projektu, 

například název projektu, datum posledního release, základní popis projektu, odkazy atd. 

 

 People 

Obsahuje rozdělení do čtyř rolí a to Coordianators, Developers, Editors, Recent Folowers. 

Z této stránky vyčteme, kolik má projekt členů, jaké mají role a také datum, kdy se k projektu 

připojili. 

 

 Users view 

Nám poskytuje informace o jednotlivých uživatelích Codeplexu. User Stats obsahuje datum 

vytvoření uživatelského profilu a poslední návštěvu na stránce. Dále seznam projektů na 

kterých je uživatel Coordinator nebo Developer. Dále pro nás důležité informace o Recent 

Activity, což je chronologický seznam aktivit uživatele na jednotlivých projektech obsahující i 

datum aktivity. Dále obsahuje seznam Projects I'm Following. 

 Discussions 

Nám poskytuje informaci o jméně diskutujícího a o datumu podledního příspěvku do diskuse. 

 

 Source code 

  

Obahuje informace o uživatelích, kteří provedli upload nového source code, datum, popis 

a počet stažení 

4.1.1.1 Codeplex Downloader
1
 

Celá aplikace je napsaná v jazyce Python. Při její tvorbě byly použity standardní knihovny zaměřené 

zejména na oblast síťového programování a zpracovávání XML dokumentu. V důsledku se jedná o 

více vláknový skript, který se snaží z cílového serveru pomocí paralelních dotazů stahovat textovou 

část obsahu dotazovaných stránek. Získaná data každé stránky pak mohou být uložena do separátních 

souborů, vždy jsou předávána k dalšímu zpracování, a to buď parseru HTML dokumentu, nebo 

analyzátoru založeném na regulárních výrazech nebo jsou dále předávána ke zrychlené analýze 

založené na vyhledávání v částech stránky s konstantními offsety (původně napsáno pro akceleraci 

zpracování, ukázalo se být málo praktické kvůli striktní závislosti na konkrétním typu stránky, z 

důvodu dostatečně rychlého zpracování předešlými metodami se prakticky nepoužívá).  
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1
 http://docs.python.org/library/urllib2.html 

2
 http://pypi.python.org/pypi/libxml2dom/0.4.5 

3
 http://docs.python.org/library/re.html 

4
 http://pymssql.sourceforge.net/ 

5
 http://initd.org/psycopg/docs/module.html 

  Popis prohledávání stránek je uveden v konfiguračním souboru, jehož sekce při interpretaci 

vytváří stromovou strukturu. V ní jsou uchovány podmínky přechodů a stahování dalších stránek 

prováděných nad nalezenými odkazy ve zpracovávané stránce. Struktura také nese popis a způsob 

ukládání dílčích elementů, které se ze stránky mají uchovat. Nalezené informace jsou uloženy v 

asociativním poli (slovník v jazyce Python), jehož obsah je ukládán podle definovaného předpisu do 

pomocných souborů (formát je proprietární a je optimalizován na rychlé procházení souboru podle 

indexu slovníku a stránky - identifikace generované při zpracovávání stránky na základě informací s 

konfiguračního souboru) a případně do databáze. Pomocné soubory slouží skriptu jen k orientaci ve 

struktuře stránek a pozdější kompletaci informací s ověřováním jejich korektnosti před dalším 

zpracováním. Zde běžně následuje uložení do databáze (finální dotaz ukládající záznam do databáze 

může být obvykle proveden až po zpracování více stahovaných stránek v kombinaci s dotazy na již 

existující data). Pro dotazování stránek ze serveru www.codeplex.com bylo použito knihovny urllib
1
, 

která umožňuje zejména snadnou tvorbu komplexních HTTP požadavků, ošetřuje výjimky při 

komunikaci s HTTP serverem a interpretuje stavové kódy v odpovědích na HTTP dotazy. Dále bylo 

potřeba zajistit korektní zacházení s Cookies generovaných serverem. I zde Python nabídl snadno 

použitelnou knihovnu.  

Paralelní zpracování zajišťuje nezávislé větve pro průchod webem. XML parser stránek je 

postaven na knihovně libxml2dom
2
 a následném prohledávání ponejvíce na XPath. Regulární analýza 

stojí na knihovně re
2
 a vedle výrazově jednoduchého prohledávání stránek slouží ke zpracování non-

html sekvencí. Skript byl původně tvořen pro spolupráci s MSSQL databází (knihovna pymssql
3
), 

která byla v další fázi nahrazena databází PostgreSQL (obsluha pomocí psycopg2
4
). 

Algoritmus 

Smyčka stahování dat 

1. generování URL stránky (zahrnuje GET i POST část požadavku) 

2. stažení stránky a přiřazení elementu, který popisuje další zpracování 

3. analýza XML parserem nebo regulárními výrazy nebo vhodnou kombinací obojího (na 

základě elementu s popisem zpracování) 

4. vyhodnocení výsledků s jejich uložením do databáze nebo pomocných struktur 
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Získávání dat 

1. kompletace dat pro SQL INSERT z elementu s popisem zpracování 

a. prohledávání slovníků v paměti na nalezení hodnoty stanovené v elementu popisu 

b. prohledávání pomocných souborů 

2. zápis do databáze 

Sumárně o stažených datech       

Doba stahování 

 celková kompletace řádově týdny 

 optimalizovaný běh za méně než týden 

Stahování prováděno iterativně 

 první krok dolování dat o projektech, uživatelích a vazbách mezi nimi. Součástí jsou dostupné  

informace o commit-ech a posledních prováděných akcích uživatelů 

 druhý krok dolování diskuzí 

Zrychlení procesu dolování dat 

 masivnější paralelizmus - problém s potenciálně vysokou zátěží serveru codeplexu 

 optimálnější dotazování - důslednější znovupoužití získaných dat 

 promyšlenější síťová komunikace - omezení množství dat přenášených sítí 

 optimalizace na hranici problematiky útoků na server - využívání bezpečnostních mezer 

(syntetické inteligentní dotazování, optimalizace sekvencí dotazů, paralelní dotazování z více 

zdrojů) 

Server na Vysoké škole báňské z webu Codeplexu stáhl asi 38GB selektivně dotazovaných 

dat, se kterými jsem mohl pracovat. Na základě našeho zadání nenačítal celý zdrojový kód webových 

stránek, ale jenom jejich část (pouze text). Toto množství dat se stahovalo 117 hod. Z toho vyplývá, že 

jakékoliv stahování z webu Codeplexu je velice časově i datově náročné a neumožnuje častější 

opakování. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se zaměřil na práci s časovou složkou stažených dat. 

To znamená, že pokud bychom časovou složku neměli a chtěli bychom vědět, jak se síť vyvíjela, měli 

bychom k dispozici pouze časové řezy odpovídající aktuálnímu stavu sítě, jak vypadala v době 

stahování.  
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4.2 Příprava dat pro Gephi 

Takto stažená data bylo nutno zpracovat. Bohužel ne všechna stažená data byla ve správných 

formátech. Například v některých případech se nepodařilo získat datum v požadovaném formátu, což 

vedlo k nemožnosti použít některá stažená data pro pozdější analýzu. Tabulka na obrázku 4.1 ukazuje, 

s jakými daty bylo možno nadále pracovat. Jsou to informace o vzniku časového záznamu createOn 

nebo InsertTime, pokud jde o RecentActivity. 

 

Obrázek 4.1 Dostupné časové údaje 

Po naplnění databáze daty bylo nutné data převést do formátu, který je čitelný pro vizualizační 

nástroj Gephi. Z mnoha formátů podporovaných Gephi jsem vybral formát GEXF
1
, který byl ve verzi 

Gephi 0.7 rozšířen o časovou složku. GEXF tedy poskytuje způsob, jak přiřadit časovou informaci 

uzlům, hranám, ale dokonce i atributům. 

Čas je v GEXF kódován dvěma způsoby. Ve výchozím nastavení je kódován jako double, ale 

může se použít i mezinárodní standard pro prezentaci dat (rrrr-mm-dd). Všechny hrany i vrcholy 

v grafu mohou mít časové ohraničení začínajícím atributem Start a končícím End. Atributy jsou 

deklarovány jako dynamické a existují v určitém časového rozsahu [8]. 

Pro potřeby DSNA jsem musel navrhnout a upravit formát vstupního souboru GEXF, a to tak, 

aby byl čitelný v Gephi a zároveň obsahoval všechna požadovaná data. Vstupní soubor byl tedy 

nastaven jako dynamický, neorientovaný graf s nastaveným časovým formátem na date. Dále byl 

přidán nový dynamický atribut třídy node nazvaný ActivitySize typu float, reprezentující 

RecentActivity jednotlivých uživatelů na projektech. Každý node obsahuje id, label a datum 

(TimeInterval) svého vzniku, což je položka createdOn v databázi. Pokud měl uživatel nějakou 

aktivitu na projektech, tak se hodnota atributu ActivitySize vypovídající o počtu aktivit v určitém čase 

zvýšila. Ze vzorové ukázky pseudokódu (obrázek 4.1) můžeme vyčíst, že vývojář s id=0 si vytvořil 

svůj profil 10. 2. 2011 a 21. 2. 2011 provedl 5 aktivit typu RecentActivity, takže jeho ActivitySize je k 

tomuto datu 5. Toho je možno docílit tak, že data jsou zaokrouhleny na celé dny. 
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 Pokud by další den provedl další aktivity, jeho ActivitySize value by stoupla na 6. Pokud 

vývojáři spolupracují na stejném projektu, automaticky mezi nimi vzniká hrana. Hrany obsahují id, 

source, target a datum vzniku. Čas vzniku hrany je určen podle první zaznamenané aktivity. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<gexf xmlns="http://www.gexf.net/1.2draft" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.gexf.net/1.2draft http://www.gexf.net/1.2draft/gexf.xsd" version="1.2"> 

  <meta lastmodifieddate="2012-03-20"> 

    <creator>Gexf.net</creator> 

    <description>A Web network changing over time</description> 

  </meta> 

  <graph mode="dynamic" defaultedgetype="undirected" timeformat="date"> 

    <attributes class="node" mode="dynamic"> 

      <attribute id="1" title="ActivitySize" type="float" /> 

    </attributes> 

    <nodes> 

      <node id="0" label="__DoA__" start="2011-02-10" /> 

 <attvalues> 

          <attvalue for="1" value="5" start="2011-02-21" /> 

    <attvalue for="1" value="6" start="2011-02-22" /> 

        </attvalues> 

       <node id="1" label="__grover" start="2011-02-21" /> 

      </node> 

<edges> 

      <edge id="0" source="0" target="1" start="2011-02-21" /> 

</edges> 

  </graph>  

</gexf> 

Obrázek 4.2 

Aby bylo dosaženo takovéhoto výstupu, musel být napsán generátor z databáze s pracovním 

názvem WinFormAppGenerateCodeplexDynamic. Jedná se o WinForm aplikaci napsanou v jazyce 

C#. Pro samotné generování potřeba nejprve připojit databázi Codeplex.db, která musí být načteme ze 

zálohovacího souboru Codeplex.bak pomocí sady SQL dotazů. Generování probíhá v řádech hodin. 

Rychlost záleží na použitém hadrwaru. Výstupem je tedy GEXF soubor formátovaný podle vzoru 

výše. 



 

NÁVRH A IMPLEMENTACE 

 

  

20 
1
 https://gephi.org/2010/quick-start-tutorial/  

4.3 Práce nad daty 

Takto připravený vstupní soubor Codeplex.gexf  jsme již schopni analyzovat ve vizualizačním nástroji 

Gephi. Stručně jsme si Gephi již popsali v kapitole Úvod do sociálních sítí. V této části diplomové 

práce bych se chtěl podrobněji zaměřit na práci se samotným programem, na jeho možnosti nastavení 

a následné analýzy. Před samotnou prací s programem si vysvětlíme několik základních pojmů a 

funkcí, které nám ulehčí pozdější orientaci v programu.  

1. Import Report – po otevření datového souboru se zobrazí tabulka s informacemi o graf, 

popřípadě informace o  případných problémech. Dále se dozvíme počet vrcholů, počet hran, 

typ grafu a v našem případě důležitou informaci, jestli Gephi graf načítá jako dynamický. 

2. Visualization – po načtení se zobrazí graf s náhodně pozicovanými vrcholy. Práci s grafem 

nám ulehčuje sada ovládacích prvků. 

3. Layout – Rozložení grafů je možné pomocí několika algoritmů, které Gephi obsahuje. Grafy 

jsou obvykle rozloženy „Force-based“ algoritmy. Jejich princip je jednoduchý, propojené 

vrcholy se přitahují a nepropojené vrcholy se odtlačují. Nejpoužívanějšími jsou Force Atlas, 

Fruchterman Reingold a YifanHu’s multilevel. Účelem těchto algoritmů je hlavně estetická 

prezentace grafu. 

4. Ranking neboli hodnocení - umožňuje nastavit vrcholům a popiskům vrcholů barvu a velikost  

podle zvoleného parametru. Aplikaci nastavení lze provést jednorázově nebo kontinuálně. 

Hodnoty, se kterými pracujeme, můžeme vidět tím, že zapneme Results table. 

5. Statistics – v této záložce lze provést různé výpočty. K disposici jsou Average Path Length, 

Clustering Coefficient, PageRank, HITS, Betweeness Centrality, Closeness Centralit, 

Eccentricity, Community Detection(Modularity) 

6. Partition – pomocí záložky oddíl jsme schopni po výpočtu Modularity obarvit uzly podle 

jejich rozložení a detekovat komunity. 

7. Filter – asi nejdůležitějším krokem je filtrování, kterým dokážeme skrýt vrcholy a hrany v síti. 

Filtry můžeme libovolně kombinovat a nastavovat jejich rozsah. Můžeme tvořit filtry filtrů. 

8. Preview –v náhledu se můžeme podívat, jak bude graf vypadat po exportu. Na výběr máme ze 

3 formátů, a to buď SVG, PDF nebo PNG. Náhled si můžeme popřípadě ještě upravit, 

například zobrazit popisky vrcholů, změnit pozadí grafu, velikost popisků atd. 

Pro více informací doporučuji podívat se na Gephi Quick Start Tutorial
1
, který je dostupný na 

internetu. Na obrázku 4.3 můžeme vidět, jakých výsledků jsme schopni dosáhnout se znalostí 

předchozích pojmů a postupů.  
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Obrázek 4.3 Ukázka grafu zpracovaného v Gephi 

 

Od verze 0.8 je do Gephi implementován vylepšený nástroj pro práci s dynamickou analýzou 

sítě s názvem TimeLine. Díky tomu se také Gephi stává idealní platformou pro zkoumání a inovativní 

přístup k DNA. Dynamické struktury, jako jsou sociální sítě, mohou být filtrovány s pomocí časové 

osy.  

 

Obrázek 4.4 Ukázka požití časové osy v Gephi 

Časová osa na obrázku 4.4 obsahuje možnost zvolit krajní meze pro zkoumaný časový úsek a možnost 

nastavit parametry animace zobrazující vývoj v čase. Časová osa byla použita pro analýzu provedenou 

na síti vývojářů Codeplexu, která je popsána v kapitole 6.1.  
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5 Technologie pro mobilní zařízení WP7 

V této kapitole si přestavíme a popíšeme operační systém pro mobilní telefony Windows 

Phone 7
1
 v jeho zatím poslední aktualizaci Mango s označením WP7.5. Zároveň odůvodním, proč 

jsem se rozhodl se tímto systémem zabývat v mé diplomové práci. Dále si popíšeme základní prvky 

technologie WP7 a také možnosti vývoje pro WP7. Kvůli objektivnosti mé diplomové práce a lepším 

možnostem vývoje jsem si telefon s WP7 zakoupil, takže všechny postupy a zkušenosti, které ve 

své diplomové práci popisuji, jsem odzkoušel na reálném zařízení. 

5.1 Představení platformy 

Na podzim roku 2010 vydal Microsoft nový operační systém určený pro chytré telefony 

s názvem Windows Phone 7. Jedná se tedy o poměrně nový operační systém, který má být odpovědí 

na Android od firmy Google a iOS od firmy Apple. Microsoft se rozhodl jít ve vývoji Windows Phone 

7 úplně novým směrem oproti svému staršímu systému Windows Mobile pro mobilní telefony a PDA. 

Microsoft chtěl po vzoru svých rivalů přijít na trh s mobilním systémem přívětivým pro uživatele, s 

jednoduchým ovládáním a s možností zakoupení aplikací a her rovnou na internetu, ale zároveň 

s něčím takový, podle čeho lidé jednoznačně identifikují produkt Microsoftu. K distribuci her a 

programů se používá Microsoft Marketplace, což je obdoba Apple Store nebo Android Marketu. 

Problém nastal v tom, že s vydáním MS čekal až moc dlouho a trh si mezitím rozebrali iOS a Android. 

Proto také bere spousta lidí WP7 jenom jako pokus MS zůstat ve hře, co se týče mobilních operačních 

systémlů, a nebere WP7 moc vážně. Což na druhou stranu může být výzva pro vývojáře, kteří se chtějí 

prosadit ve vývoji pro mobilní telefony a nestihli to před pár lety u platforem iOS a Android.  

K 1. dubnu 2012 bylo v Microsoft Marketplace 82 234 aplikací od 20 327 různých vydavatelů 

a vývojářů. Z nich 29 135 bylo přidáno v 1. čtvrtletí 2012 a 10 228 jen za poslední měsíc.  Hranice 50 

000 aplikací byla dosažena 27. prosince 2011, 60 000 aplikací bylo 22. ledna 2012 a 70 000 aplikací 

23. února. Podíl kvalitních aplikací z pohledu zájmu uživatelů zůstává stabilně na 8%. Stejně jako u 

jiných marketů s aplikacemi i zde celkový počet položek není stejný jako počet položek, které má 

zákazník k dispozici. Zhruba tedy 9 500 aplikací z Windows Phone Marketu již nejde stáhnout 

(odstraněno Microsoftem nebo vydavatelem, vývojářem) [18]. 

Zajímavé je také srovnání cen aplikací v roce 2011 nejrozšířenějších mobilních platforem jako 

jsou iOS, WP7 a Android. Graf na obrázku 5.1 ukazuje srovnání několika aplikací a her, které jsou 

dostupné na všechny tři platformy. Nejdražší aplikace jsou pro WP7, což je zřejmě způsobeno    
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nejmenší konkurencí na trhu. Pro vývojáře je to ale zároveň motivující fakt, proč se věnovat 

právě této platformě [8]. 

 

Obrázek 5.1 Srovnání cen aplikací pro jednotlivé operační systémy
1
 

 

Další motivací pro to, zajímat se o WP7 by mohly být statistiky přinášející informaci, že trvalo 

necelých pět měsíců, než počet WP7 vývojářů a vydavatelů vyskočil na dvojnásobek – začátkem 

listopadu 2011 to bylo 10 000 (rok od otevření Windows Phone Marketplace). Dosažení 80 000 

položek dělá z Windows Phone Marketplace třetí největší obchod s aplikacemi po Applu (550 000) a 

Androidu (450 000), ale již je před Blackberry a Symbianem (oba cca 70 000) [24]. Proto jsem se také 

rozhodl ve své diplomové práci pro vývoj aplikace na platformě WP7. Myslím si, že má budoucnost a 

že stojí za to se jí věnovat. 

5.2 Popis technologie 

WP7 je tedy platforma určení primárně pro mobilní telefony, které se pak označují jako tzv. 

chytré telefony. Z technického pohledu je platforma Windows Phone nezávislá na konkrétním 

hardwarovém zařízení, tzn. že existuje celá řada výrobců, kteří vyrábějí chytré telefony s Windows 

Phone. Jednou z klíčových vlastností platformy je však jednotnost z pohledu software i harwaru. Díky 

tomu je možné vnímat telefony s Windows Phone především jako zařízení vybavené stejným 

operačním systémem, což poskytuje jednotné prostředí pro uživatelské aplikace, aktualizace a celkové 
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fungování. I když samotné telefony vyrábí celá řada výrobců pod různými značkami, existuje sada 

pravidel, která jasně určují hardwarové vybavení a základní vlastnosti telefonů, právě proto, aby bylo 

možné zajistit univerzálnost a efektivnost operačního systému Windows Phone a celého jeho 

ekosystému [17]. V průběhu psaní mé diplomové práce Microsoft přistoupil ke změnám minimálních 

hardwarových požadavků v nejnovější aktualizaci. Došlo ke snížení minimálních nároků na hardware 

na 256 MB RAM a 800 MHz frekvenci procesoru, a to z důvodu rozšíření platformy WP7 i na low-

end zařízení. Tento downgrade nese označení Tango a již se objevil v novém telefonu Lumia 610 

společnosti Nokia. Veškeré testování a pokusy provádím na zařízení obsahující aktualizaci Mango, 

proto tedy v hardwarových požadavcích uvádím poslední známý stav pro Mango z 23. 3. 2012. 

Verze systému WP7 

Windows Phone 7.0 (podzim 2010) 

Update No-Do (březen 2011) 

 přidává např. funkce Copy&Paste 

 Windows Phone 7.5 Mango (září 2011) 

 přidává lepší podporu multitaskingu 

 asi 500 různých vylepšení 

Windows Phone 7.5 Mango (září 2011) 

 přidává lepší podporu multitaskingu 

 asi 500 různých vylepšení 

Nástroje pro vývojáře mají jiné číslování 

 pro vývoj na WP7.5 Mango se používají nástroje 7.1 

5.2.1 Hardwarové požadavky  

Standartní hardware, který musí obsahovat každý telefon s WP7 s aktualizací Mango: 

Tlačítka 

Přední strana telefonu se skládá z multi-touch displeje a tří hardwarových/senzorových tlačítek 

umístěných v řadě pod displejem. Zleva doprava jsou tato tlačítka Zpět, Start a Hledat. 

 Zpět – v programech se můžeme pohybovat pomocí tohoto tlačítka podobně jako ve webovém 

prohlížeči. Z domovské stránky programu, vyvolá stlačení tlačítka zavření programu. 
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 Start – stlačením tohoto tlačítka se uživatel dostane na úvodní obrazovku telefonu, je přístupné 

i z běžících programů na telefonu. 

 Hledat - operační systém používá toto tlačítko pro zahájení vyhledávání. 

Dalšími důležitými tlačítky, které musí telefon mít, je tlačítko pro foťák, power/sleep a volume –/+. 

Displej 

Kapacitní dotykový displej má standardizované rozlišení WVGA (800 x 480 px) s podporou ovládání 

až 4 prsty najednou.  

Paměť 

Minimální velikost RAM je 256 MB, ale doporučuje se 512 MB RAM. Uživatelská paměť je 

stanovena na 8 GB a více. 

Senzory a služby 

 Podpora pro mobilní a Wi-Fi datové technologie 

 A-GPS 

 Akcelerometr 

Optimální hardware 

 Kompas 

 Gyroskop 

 Primární fotoaparát 

 Kamerka na přední straně telefonu 

5.2.2 Ovládání systému 

Systém WP7 je primárně určen pro zařízení s velkou dotykovou obrazovkou. Nejdůležitější 

ovládací prvky jsou umístěny na dolní části telefonu - tlačítka zpět, start a hledej. Tlačítko zpět má 

funkcionalitu různou podle aplikace, kde ho používáte. Může se vám stát, že u některých aplikací 

budete muset tlačítko zpět zmáčknout i několikrát, abyste se z ní dostali. Prostřední tlačítko start 

slouží k návratu na hlavní obrazovku tak, abyste nemuseli spuštěnou aplikaci zavřít. Aplikaci můžete 

znova vyvolat tlačítkem zpět nebo z Task Manageru. Ten vyvoláte delším podržením tlačítka zpět, 

pokud podržíte tlačítko start, zobrazí se vám nabídka pro hlasové vytáčení. Tlačítko hledat umístěné 

úplně vpravo má pouze jednu funkci, a to je otevření úvodní stránky Bing v prohlížeči. Toto tlačítko je 

aktivní kdekoliv a kdykoliv, takže se často stává, že Bing spustíte náhodně, když to nejmíň 

potřebujete. Další důležitou součástí každého telefonu je i softwarová klávesnice, která naštěstí 



 

  

26 
 

obsahuje i české znaky. Po delším přidržení virtuální klávesy vyjede nabídka s možnostmi výběru 

speciálních znaků. Pokud chceme umístit kurzor v textu, přidržíme prst na textu, kurzor se objeví a my 

ho vložíme, kam budeme chtít.  

Uživatelské rozhraní, tak úvodní obrazovka je sestavená z takzvaných dlaždic, které jsou 

vlastně jakýmisi zástupci aplikací podporujících tzv. živé dlaždice. Živé dlaždice mohou zobrazovat 

dodatečné informace ze své aplikace. Zatím jsem nikde neobjevil, jaký je maximální počet dlaždic na 

úvodní obrazovce, takže lze předpokládat, že to pro chod systému není důležité. Posunutím úvodní 

obrazovky doprava se dostaneme k seznamu všech nainstalovaných programů a k nastavení telefonu. 

Programy jsou seřazeny podle abecedy. Vyhledávat v seznamu programů můžeme podle názvu za 

pomocí klávesnice. Další možností je vyvolání abecedy kliknutím na kterékoliv písmeno v seznamu 

programů. Pokud si ale zrovna nepamatujeme, jak se aplikace, kterou chceme spustit, jmenuje, pak 

musíme projít celý seznam nainstalovaných aplikací. V případě velkého počtu program, není tento 

způsob vyhledávání příliš zdlouhavý a nepohodlný. Celé uživatelské prostředí je velice jednoduché a 

intuitivní s konzistentními prvky. Velkou výhodou je také jeho rychlost. 

 

Metro UI 
 

Metro je název typograficko-designového základu pro Windows Phone 7. Jeho cílem je jednoduchá a 

efektivní navigace v uživatelském rozhraní. Metro obsahuje harmonické, funkční a atraktivní vizuální 

prvky, které by mělo uživatele nabádat ke hravému zkoumání aplikací a vzbudit v nich pocit údivu a 

vzrušení. Microsoft doporučuje vývojářům používat Metro styl ve svých aplikacích, protože jeho 

jednoduchý a jednoznačný design činí aplikace lépe čitelnými a ovladatelnými. Základní myšlenku 

vystihuje obrázek 5.2. Vidíme rozšířenou základní obrazovku, ve které se elegantně pohybujeme, aniž 

bychom museli překlikávat na jiné obrazovky. Typické pro Metro jsou také dlaždice. Metro by mělo 

být podle Micosoftu čisté, jednoduché, otevřené a rychlé. Což podle mého názoru se Microsoftu 

povedlo.



 

TECHNOLOGIE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ WP7 

 

  

27 
1 
http://www.mobiflip.de/evernote-ab-sofort-fuer-windows-phone-7-verfuegbar/  

 

Obrázek 5.2 Základní koncept Metro stylu
1 

 

5.2.3 Windows Phone 7.5 (Mango) 

Jedná se zatím o poslední oficiální aktualizaci, která přinesla spoustu vylepšení a posunula 

WP7 zase o krok dopředu. Všichni vlastníci mobilních telefonů s WP7 získali tuto aktualizaci 

automaticky a zadarmo. Jako nejdůležitější změny oproti předchozím verzím bych zmínil: 

 Podpora více jazyků včetně češtiny (slovenština by měla přijít s následující aktualizací). 

 Český Marketplace – k tomu stačí mít české Microsoft Live ID 

 Multitasking – nejedná se až tak o klasický multitasking, jak ho známe z desktopových 

Windows. Pro většinu aplikací jde spíše o přepínání a uložení jejich stavu do jakési hibernace 

či dočasného suspendování. Některé aplikace, jako třeba přehrávače hudby, sice zůstávají 

pracovat i na pozadí, ale většina aplikací je zmrazená a je možné je znovu aktivovat jejich 

opětovným poklepáním. Mango navíc uživatele omezuje v rámci multitaskingu jen na pět 

současně „běžících“ aplikací, které uživatel vidí v podobě náhledových ikonek. Pokud přidáte 

šestou, operační systém automaticky vypne tu nejstarší. Výhodou je, že procesor i v režimu 

multitaskingu obstarává běh právě jedné aplikace, a tím snižuje nároky na baterii a také 

paměťové zdroje [19].   

 Aktivní dlaždice – dlaždice může mít dvě strany, které se pravidelně střídají. Zároveň může 

mít jedna aplikace i více dlaždic s různým obsahem. 

 Lokální databáze – možnost ukládat data do lokální databáze SQL a přistupovat k ní pomocí 

technologie Linq. 
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 Agenti úloh na pozadí – oznámení a úlohy lze spouštět v nastaveném čase, i pokud aplikace 

zrovna neběží 

 Stahování souboru na pozadí – stahování pokračuje, i pokud zavřeme aplikaci, která 

stahování provádí 

 Přístup k systémovým senzorům – aplikace získávají komplexnější informace ze senzorů 

 Podpora soketů – umožňuje obousměrnou komunikaci s Cloud službami a rozšiřuje možnosti 

komunikace multiplayer her. Komunikace probíhá pomocí protokolů TCP a UDP 

 Přístup ke kameře – programový přístup k fotoaparátu 

 Přístup ke kontaktům a kalendářům – aplikace mohou přistupovat k informacím z kontaktů 

a kalendářů, změny aplikacím bohužel nejsou povoleny 

 

5.3 Vývoj pro platformu WP7 

Celá platforma je postavená na technologii .NET, z toho vyplývá, že pro vývoj je potřeba mít 

nainstalované Microsoft Visual Studio 2010 nebo zdarma dostupnou verzi Microsoft Visual Studio 

2010 Express for Windows Phone. Pro návrh uživatelského prostředí je možno použít plnou placenou 

verzi Microsoft Expression Blend 4 nebo Microsoft free verzi Expression Blend for Windows Phone. 

Požadavky na počítač: 

 Windows 7 nebo Vista 

 min 2GB RAM (4GB doporučeno) 

 co největší displej, nabíječku stále při ruce 

Pokud se rozhodnete vyvíjet ve Visual studiu 2010, pak budete muset doinstalovat balík vývojových 

nástrojů a aplikací Windows Phone SDK 7.1. Ten obsahuje vše, co je potřeba pro vývoj. 

SDK obsahuje: 

 Windows Phone Emulator  - emulátor telefonu jako plnohodnotná náhrada fyzického zařízení 

při testování 

 Windows Phone SDK 7.1 Assemblies - systémové a vývojové knihovny 

 Silverlight 4 SDK and DRT - SDK pro Silverlight 

 Windows Phone SDK 7.1 Extensions for XNA Game Studio 4.0 - podpora pro vývoj WP 

aplikací v XNA studiu 



 

TECHNOLOGIE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ WP7 

 

  

29 
 

 

 Microsoft Expression Blend SDK for Windows Phone OS 7.1 - nástroj pro vývoj 

uživatelského rozhraní 

 WCF Data Services Client for Window Phone - podpora pro datové webové služby 

 Microsoft Advertising SDK for Windows Phone - podpora pro integraci reklam do aplikací 

Pokud chce vývojář testovat své aplikace přímo na telefonu, potřebuje k tomu několik věcí, protože 

vlastnit telefon ještě neznamená, že ho můžeme používat jako testovací nástroj pro své aplikace. 

K tomu potřebujeme Micorosoft Windows LIVE ID, který sice můžeme vytvořit pomocí libovolní e-

mailové adresy, ale z vlastní zkušenosti doporučuji použít Hotmail, protože si tím zjednodušíte 

případné převádění kontaktů a kalendářů z Outlooku do telefonu. Windows Live ID je tedy e-mailová 

adresa a heslo sloužící k přihlášení do libovolné z následujících služeb Microsoftu a to Xbox LIVE, 

Zune, Hotmail, MSN, Messenger, Najít můj telefon a SkyDrive
2
. Pokud již máme Live ID připraveno, 

je nutné se zaregistrovat na APP HUB, kde si vytvoříte vývojářský účet. Máme celkem 3 možnosti, 

jak se zaregistrovat, buď jako společnost (právnická či fyzická osoba), jednotlivec (soukromá osoba) 

nebo student. Za vývojářský účet se platí 99 dolarů, studenti mají možnost získat vývojářský účet 

zdarma. Musí si ovšem nechat své Live ID ověřit na portálu DreamSpark
1
, což je program umožňující 

studentům s ISIC využívat téměř všechny vývojářské nástroje zdarma. Hlavní rozdíl mezi standartním 

a studentským účtem je v tom, že se standartním účtem můžete do telefonu nahrát 10 aplikací mimo 

Marketplace a se studentským pouze 3. Dále vývojářský účet přináší možnost publikovat na 

Marketplace až 100 bezplatných aplikací a neomezený počet trial/placených aplikací. Tyto aplikace je 

možné publikovat na všech mezinárodních Marketplace-ch, registrovat a odemknout až 3 telefony pro 

testovací účely. Samozřejmostí je také získání přístupu k informačním materiálům a zdrojům, 

vývojářské komunitě a podpoře vývoje ze strany Microsoftu [7].  

 

5.3.1 Vývoj aplikací 

 Existují dvě základní cesty, jak vytvářet aplikace pro platformu Windows Phone 7. Vývojář si 

může zvolit technologii Microsoft Silverlight nebo Microsoft XNA 10. První možnost je vhodná pro 

vývoj běžných aplikací. Zato XNA poskytuje možnosti vytvářet 2D a 3D hry s vysokým grafickým 

výkonem. Podobně jako v HTML/CSS je zde striktně oddělen kód a grafický vzhled. Funkční 

zdrojový kód se píše v programovacím jazyce C#, popřípadě VB.NET. Grafické rozhraní aplikace se 

definuje pomocí značkovacího jazyka XAML, což je v podstatě rozšířené XML, sloužící k definování 

prezentační vrstvy grafického prostředí. Jedná se o stejný XAML, jaký se používá v technologii WPF, 

s tím rozdílem, že vývojář má přístup k hardwarovým funkcím přístroje. 
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5.3.2 Webové služby 

Webové služby (Web Services) jsou vlastně systémem pro podporu součinné spolupráce 

počítačů v síti. Pod tím si asi málokdo představí něco konkrétního. V podstatě jde o komunikaci mezi 

2 počítači, při níž má jeden funkci poskytovatele webové služby a druhý je klient. Poskytovatel 

(provider) služby poskytuje data specifikovaným způsobem na síti. Na druhé straně si klient 

(requestor) zjistí adresu služby (vyhledá v registru nebo má adresu přímo od poskytovatele), stáhne si 

popis služby a následně je schopen ji využívat. Data se přenášejí v XML formátu díky němu jsou 

snadno rozšiřitelná [5]. 

 Silverlight neumí komunikovat s aplikací na webovém serveru přímo, protože vývojáři nemají 

přístup k třídě WebRequest. V Silverlightu a Windows Phone 7 existují pouze 2 způsoby pro přístup 

na webové služby, a to využitím WCF nebo pomocí třídy System.Net.WebClient. 

 

5.3.3 Životní cyklus aplikace 

Při návrhu aplikace je nutné dbát na to, aby aplikace dokázala reagovat na změny stavu, které 

se vyskytují v průběhu životního cyklu aplikace, který je možno vidět na obrázku 5.3. 

Aplikace se může nacházet ve stavu:  

 Running – aplikace byla spuštěná a běží, dokud se uživatel nevrátí k předchozí aplikaci či 

menu. 

 Dormant (spící) – pokud se uživatel dostane mimo aplikaci, pokusí se operační systém uvést 

aplikaci do stavu spánku. V tomto stavu jsou všechna vlákna běhu aplikace zastavená, ale 

aplikace zůstane neporušená v paměti. Až se k aplikaci uživatel vrátí, je ihned aktivována. Při 

probuzení se kontroluje hodnota IsAplicationInstancePreserved. 

 Tombstoned – aplikace byla ukončená, ale informace o jejím stavu zůstávají zachované. 

V takovémto stavu se může nacházet až 5 aplikací. Po probuzení ze Tombstoned se zachovává 

pouze obsah slovníku State [14]. 
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Obrázek 5.3 Životní cyklus WP7 aplikace
1
 

 
 

5.3.4 Ukládání souborů a dat ve Windows Phone 7 

Windows Phone 7 nedovoluje uživatelům ani vývojářům přímo přistupovat k souborovému 

systému. Každá aplikace běží v takzvaném Sandboxu, který ji dokonale izoluje a chrání od ostatních 

aplikací. Součástí Sandboxu je IsolatedStorage - takový soukromý souborový systém určený pro 

potřeby jedné jediné aplikace. Do něho můžeme ukládat jakékoliv soubory, můžeme je řadit do složek 

a prakticky s nimi pracovat jako s obyčejným souborovým systémem přes třídy jmenný prostor IO. 

IsolatedStorage vzniká při instalaci aplikace do zařízení a zaniká ihned po jejím odinstalování. To si 

nese určité výhody. Nikomu tak není povoleno dělat nepořádek kdekoliv v paměti telefonu a 

upravovat data jiných aplikací, což je určitý druh zabezpečení a ochrana před škodlivým softwarem. 

Také si po sobě při odinstalaci každá aplikace "uklidí" a nezatěžuje zbytečně systém svými odpadky. 

Platforma Windows Phone 7 nepodporuje lokální databáze a proto je IsolatedStorage a serializace do 

souborů naprostou nutností. Všechny potřebné třídy jsou umístěny v System.IO.IsolatedStorage. 

IsolatedStorage se používá také v běžném webovém Silverlightu. 
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 http://code.msdn.microsoft.com/Utilizando-Isolated-38674467  

Velmi zajímavou součástí IsolatedStorage je třída IsolatedStorageSettings. Ta slouží pro 

ukládání dat ve formátu klíč => hodnota. Hodí se jak pro ukládání hodnotových typů (string, int, 

bool...), tak také na serializaci vlastních objektů, listů apod. Při ukládání vlastní třídy do 

IsolatedStorageSettings nesmíme zapomenout na serializační atributy [6]. Následující obrázek ukazuje 

možnosti použití Isolated Storage. 

 

Obrázek 5.4 Datové typy, které mohou být uloženy do IsolatedStorage
1 
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6 Experimenty 

Kapitola experimenty se dělí na dvě části. První část ukazuje a popisuje experimenty, 

provedené nad sítí Codeplex. Kde pomocí analytického vizualizačního nástroje Gephi ověříme 

dynamičnost sítě a jejích vývojářů podle výpočtů Degree a podle Betweenness centralit. Dále si 

ukážeme výpočet modulatity pro lepší přehled o komunitách v síti. V dalších dvou podkapitolách se 

zaměříme na jednotlivé vrcholy a jejich odebírání ze sítě. A v poslední podkapitole se budeme zabývat 

aktivitami vývojářů v čase. 

V druhém experimentu si popíšeme dvě testovací aplikace, na kterých jsme si vyzkoušeli 

komunikaci mezi webovým serverem a Windows Phone 7 apliakcí pomocí webových služeb.Webová 

aplikace nazvaná CodeplexWeb slouží především pro hostování webových služeb, které obsahují 

aplikační logiku pro zpracování dat z Gephi na webovém serveru Zároveň se přes ně zajištuje 

komunikace obou aplikací mezi sebou.  

6.1 Experiment 1 – síť Codeplex 

Samotná analýza se skládá z několika po sobě jdoucích kroků. Po tom co jsme si vygenerovali 

soubor Codeplex.gexf, jej otevřeme v programu Gephi. V našem případě se nemusí před samotným 

načtením již nic nastavovat, protože potřebné informace se přidají rovnou při generování datového 

souboru formátu GEXF. To znamená, že typ grafu je již nastaven na Undirected a  Dynamic graf na 

Yes. Načtená síť, na které se experimenty prováděly, obsahuje 30 673 vrcholů a 89 802 hran. V 

našem případě vrcholy představují jednotlivé vývojáře a hrany spojení mezi nimi na základě registrace 

na stejném projektu nebo aktivit na projektu.  

Z takto velkého množství vrcholů by se dal předpokládat o hodně větší počet hran. Tento 

zdánlivý nepoměr je zřejmě způsoben samotnou topologií sítě. Předpokládá se, že ne zdaleka všichni 

vývojáři participují na více projektech a že ne všechny projekty mají více než jednoho vývojáře. Tuto 

hypotézu si později ověříme během samotného experimentu.  

Dále použijeme jeden z Gephi algoritmů na rozložení vrcholů. Pro takto velké grafy je vhodný 

například Force atlas 2. Avšak tato operace u velkých grafů není příliš efektivní, zároveň rychlost 

rozložení grafu je přímoúměrně závislá na výkonu hardware, na kterém experiment provádíme. Proto 

nejprve provedeme filtraci podle parametru Degree. Filtr nastavíme od hodnoty 1, tím eliminujeme 

samostatné vrcholy, které tak jako tak nemají vliv na výpočty centralit v síti. Po aplikaci filtru se počet 

vrcholů snížil na 3 876 s tím, že počet hran zůstal stejný. To potvrzuje předešlý předpoklad o velkém 

počtu projektů s jedním vrcholem.  
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6.1.1 Dynamičnost sítě 

V prvním experimentu zjistíme, jak hodně je síť vývojářů na Codeplexu dynamická.  Základní 

parametr udávající informaci o tom, jestli se síť vyvíjí v čase, je výpočet průměrné hodnoty Degree 

v určitých časových intervalech. V příloze I můžeme vidět rozložený graf sítě s vypočtenou hodnotou 

Degree, kde velikost a barva je určena právě touto centralitou. Čím větší a tmavší vrchol, tím větší je 

jeho hodnota Degree. Graf je řezem sítě z 20. 3. 2011. Jako testovací časový rámec jsem si zvolil 

jeden měsíc a to konkrétně od 20. 2. 2011 do 20. 3. 2011 z důvodu nejkompletnějších časových dat. 

Jedná se totiž o poslední měsíc před dokončením stahování dat do databáze. Tento časový rámec je 

rozdělen na 29 dnů. Pomocí průměrné hodnoty Degree celého grafu, kterou vypočteme pro každý den 

našeho časového rámce, zjistíme, jakým tempem vznikají nové propojení v síti, jestli například 

v určitých dnech došlo ke skokovým nárůstům nebo jestli je vývoj sítě konstantní. 

 

Obrázek 6.1 Graf vývoje průměrné hodnoty Degree centrality v čase 

 

Graf 6.1 nám jasně ukazuje, že průměrná hodnota Degree je rostoucí a téměř lineární, což je 

pro síť určitě pozitivní.  Po vypočtení Betweenness u jednotlivých vrcholů ve vybraných dnech, 

získáme informaci o tom, jak se mění tato hodnota v čase. 
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Obrázek 6.2 Nejvýraznější změny Betweenness centralit za 1 měsíc 

 

Z grafu na obrázku výše můžeme vyčíst, že hodnota Betweenness centralit u jednotlivých 

vrcholů se může v čase měnit velmi dynamicky a může být výrazně jak rostoucí, tak klesající. Určitě 

je zajímavé zaměřit se na vrcholy, u kterých došlo k největším výkyvům a popřípadě zjistit, co k nim 

vedlo.  

 

Obrázek 6.3 Největší Betweenness k 20. 02. 2011 

Na obrázku 6.3 vidíme 5 vrcholů s největší hodnotou Betweenness k datu 20. 02. 2011. 

K porovnání nám poslouží obrázek 6.4, který znázorňuje opět vývoj 5 vrcholů s největší hodnotou 

Betweenness z 20. 3. 2011. Tabulky hodnot můžeme vidět v příloze B a C. Jediný vrchol, který si 

udržel tak vysokou hodnotu Betweenness, aby se vešel do top pěti, je v obou případech „gblock“. Tato 

skutečnost o něm například vypovídá, že patří k nejstabilnějším uzlům sítě. 
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Obrázek 6.4 Největší Betweenness k datu 20. 3. 2011 

 

Sloupcový graf na obrázku 6.5 názorně zobrazuje vývoj Betweenness v časovém úseku od 

20.2.2011 do 20. 3. 2011 u 6 vývojářů s největší hodnotu Betweenness k poslednímu datu 20. 3. 2011.  

 

 

Obrázek 6.5 Hodnota Betweenness v časových intervalech 

 

6.1.2 Rozložení sítě 

 Dále nám může o síti hodně říct výpočet modularity, ta měří, jak dobře se síť se rozloží do 

modulárních společenství. Tyto podsítě (nebo komunity) mají značný význam v reálném světě. 

Rozložení komunit celé sítě ke dni 20. 3. 2011 můžeme vidět v příloze E. Velikost vrcholů je určena 

podle velikosti Betweenness. V grafu můžeme identifikovat přibližně 10 velkých komunit, což 

v případě sítě vývojářů znamená, že se jedná o 10 největších a nejdůležitějších velkých projektů. 
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Obrázek 6.6 Vývoj modularity v čase 

 

Z grafu 6.6 vidíme, že modularita s postupem času klesá, to může být způsobeno tím, jak se 

síť rozrůstá a jak se zvyšuje počet vrcholů a propojení vrcholů v sítí. Zjednodušeně řečeno, čím větší 

modularita, tím jednodušeji se rozpoznávají jednotlivé podsítě. Se snižující modularitou je těžší se 

v síti orientovat a rozeznávat jednotlivé podsítě a komunity. 

 

Obrázek 6.7 Porovnání vypočtu modularit (vlevo 20.2.2011,vpravo 20. 3. 2011) 

Na obrázku 6.7 můžeme porovnat dva okrajové grafy z našeho časového úseku. Z grafů 

vyčteme, že se počet vrcholů v největších komunitách zvýšil, ale největších komunit nijak drasticky 

nepřibylo. Vizuální porovnání můžeme vidět v příloze F a G, kde zároveň vidíme i rozdíly ve 

velikostech Betweenness centralit. Čím větší vrchol, tím větší hodnota Betweenness. 
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Obrázek 6.8 Vývoj počtu komponent v čase 

Rozložení, ale i dynamičnost sítě můžeme pozorovat z obrázku 6.8, který mám ukazuje počet 

komponent v síti v průběhu času. Výkyvy v grafu způsobují nově vzniklé uzly nebo i stávající, které 

dokázaly propojit komunity dohromady a tím snížit počet komponent v síti. Anebo mohou nově 

vzniklé vrcholy vytvořit úplně nové komponenty a tím zvýšit celkový počet komponent. Pokud by se 

začal počet komponent v síti drasticky zvyšovat, znamenalo by to komplikaci v podobě nesoudržnosti 

sítě. 

Dalším ukazatelem dobře vyvíjející se sítě může být průměrný koeficient shlukování (Avg. 

Clusetering coeficient). Můžeme vidět na obrázku 6.9, který udává informaci o sdružování v síti. U 

jednotlivých vrcholů je měřítkem toho, jak kompletní je sousedství uzlů. Sousedé uzlu U jsou soubor 

uzlů, které jsou k U přímo připojeny. Pokud je každý uzel v sousedství U připojen ke každému uzlu 

v sousedství U, pak sousedství uzlu U je kompletní a koeficient shlukování je 1. Pokud nejsou žádné 

uzly v sousedství U spojeny, pak je koeficient shlukování 0. 

 

Obrázek 6.9 Průměrný koeficient shlukování v čase 
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V teorii grafů je koeficient shlukování míra, do jaké míry uzly v grafu inklinují spolu ve 

skupině. Důkazy nasvědčují tomu, že ve většině reálných sítí, a zejména sociálních sítí, uzly mají 

tendenci vytvářet pevně spletené skupiny charakterizované relativně vysokou hustotou vazeb [10]. 

 Z provedených simulací a pozorování můžeme usoudit, že shlukování podporuje rozvoj 

spolupráce. Narušení sítě může vést k neočekávaným důsledkům (vlivem zpětných vazeb) [19]. 

6.1.3 Hledání zajímavých uzlů 

Pokud máme představu o tom, jak je síť rozložená a jak je dynamická, můžeme se zaměřit na 

jednotlivé vrcholy. Zde využijeme informaci o počtu aktivit daného, námi zkoumaného uzlu. 

Zobrazení sítě v příloze H kombinuje dvě důležité informace. Velikost vrcholů je dána hodnotou 

Betweenness a barva podle ActivitySize. Čím tmavší uzel, tím větší hodnota AktivitySize. Pokud 

bychom například potřebovali najít nějakého vývojáře, který je v síti důležitý a zároveň je i aktivní, 

budeme hledat velké uzly, nejlépe tmavě zbarvené. Takovouto kombinaci má jenom malé množství 

vrcholů, o to jsou tyto vrcholy více ceněné a zajímavé pro pozdější zkoumání. V experimentu jsem se 

dále zaměřil na porovnávání části sítě podle ActivitySize a Betweenness centralit v čase. To už se 

dostáváme k dynamickému modelování, které se také provádí pomocí animací. Ukázkovou animaci 

dávám k dispozici na přiloženém CD, které je součástí diplomové práce. Samotné hledání zajímavých 

uzlů vychází ze zadaných požadavků. Protože se zabýváme zkoumáním sítě vývojářů, můžeme 

požadavky na analýzu blíže specifikovat. Informace získané z analýzy mohou využívat administrátoři 

Codeplexu, samotní uživatelé, nebo případní investoři do projektů, tak i do vývojářů jako takových.  

Na obrázku 6.10 vidíme  síť open-source vývojářů, kde by nás mohli zajímat aktivní vývojáři 

se silnou pozicí v síti. Dále budeme hledat vývojáře, kteří představují rizikový bod selhání v síti. To 

znamená zaměřit se na vývojáře, kteří představují tzv. most mezi projekty atd. Pro jednodušší vizuální 

orientaci byla síť filtrována pomocí předem vypočtených centralit a atributu ActivitySize. Poté byly 

provedeny časové řezy v určitých intervalech. 
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Obrázek 6.10 Ukázka časový řezů podle ActivitySize a Betweenness centralit 

U řezů tohoto typu nejenže vidíme, jak přibývají hrany a vrcholy, ale zároveň můžeme určit, 

které vrcholy se vyskytují v síti nejdelší dobu, jestli jsou důležité a aktivní zároveň. Pokud porovnáme 

řezy, bude nás prozatím nejvíce zajímat vrchol s názvem „gblock“. Ten si zachovává silnou pozici jak 

v aktivitách, tak podle Betweenness. U takto vybraných uzlů můžeme použít metodu odebíraní uzlů. 

6.1.4 Odebírání uzlů 

Tato metoda spočívá v odebrání uzlu (vrcholu) ze struktury sítě. Provádí se dvěma způsoby, a 

to buď náhodným odebíráním uzlů, nebo odebráním uzlů s největšími centralitami.  Vždy nám jde o to 

zjistit, jak se síť zachová a jaký dopad budou mít změny na ostatní uzly [14].  

Na obrázku 6.11 vidíme graf, zobrazující změny Betweenness centralit po odebrání vrcholu 

„gblock“, který byl zmíněn již dříve. Z grafu vyplývá, že odebrání tohoto vrcholu se na síti neprojevilo 

výraznou změnou na okolních uzlech. Velkým uzlům jako „attilah“ a „SimonCropp“ se hodnota 

Betweenness nepatrně zvětšila, pouze dvěma menším uzlům se mírně zmenšila. Z toho můžeme 

usuzovat, že odebrání uzlu „gblock“ nezpůsobí výraznější změny v síti, jako například její rozpad. 
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Obrázek 6.11 Změny Betweenness po odebrání vrcholu „gblock“ 

V druhém ukázkovém příkladu (Obrázek 6.12) došlo po odebrání uzlu „apocolpse“ k velkému 

nárůstu hodnoty Betweenness u třech nejbližších uzlů. Tyto uzly měly před odebráním „acopolpse“ 

nízkou až zanedbatelnou hodnotu Betweenness. Odebráním uzlu jsme tedy určili, které další uzly by 

v případě chyby nebo odchodu vývojáře „apocolpse“ ze sítě mohly teoreticky tohoto vývojáře 

nahradit. 

 

Obrázek 6.12 Změny Betweenness po odebrání vrcholu „apocolpse“ 

Předchozí experimenty byly prováděny na vzorku celé sítě od stupně Degree 1, maximálně 

s použitím filtrování pro lepší vizualizaci. Veškeré výpočty centralit a aktivit byly ale prováděny nad 

celou sítí. V kapitole 6.1.2 jsme použili výpočet modularity pro rozdělení sítě na menší komunity. 

Tento postup také použijeme, pokud se budeme zajímat o konkrétní uzly a podsítě. Protože se 

zabýváme analýzou sítě vývojářů, kteří spolupracují na projektech, můžeme simulovat situaci, kdy by 

naším cílem bylo spojit dva projekty s podobným zaměřením do jednoho projektu. Propočteme tedy 

modularitu a Betweenness centrality a pomocí filtru zobrazíme naše dvě požadované komunity 

vývojářů. Tak jako to vidíme na obrázku 6.13 vlevo. 
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Obrázek 6.13 Odebrání uzlu s největší Betweenness z dvou podsítí 

 

Zjistíme tak, jestli již existuje někdo, kdo již spojuje obě sítě. Pokud takovýto vrchol existuje, 

víme, na koho se například obrátit s případnými dotazy, popřípadě může vrchol zajišťovat komunikaci 

mezi sítěmi atd. 

Zároveň to ale znamená, že se spoléháme pouze na jeden uzel „NickSchweitzer“. Proto 

aplikujeme postup odstranění vrcholu. Po propočtení Betweenness centrality získáme informaci o 

dvou důležitých uzlech „styx31“ a „Loraderon“, které mohou v případě vyřazení „NickSchweitzer“ ze 

sítě nahradit. Po tomto pokusu známe tedy vývojáře, který je v této síti nejdůležitější pro propojení 

obou podsítí, kterého bychom v případě zájmu o spojení sítí mohli kontaktovat. A máme i případnou 

alternativu, pokud by ze sítě vypadl. 

6.1.5 Aktivita v čase 

V posledním experimentu si ukážeme příklad s využitím atributu ActivitySize, který udává 

počet aktivit vrcholů v čase. Pokud narazíme na izolovanou komunitu vývojářů, kde bude mít každý 

propojení s každým, znamená to, že všichni vývojáři spolupracují na jednom projektu a nejsou 

participováni na jakémkoliv jiném. V tomto případě nemá výpočet centralit žádný smysl v jakémkoliv 

časovém úseku, jak vidíme na obrázku 6.14. Během časového intervalu sice do sítě přibyly nové uzly, 

ale bez vazeb na okolní sítě.  
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Obrázek 6.14 Betweenness centrality z 20.2.2011(vlevo) a z 20. 3. 2011(vpravo) 

Pokud budeme chtít navázat kontakt s některým z vývojářů, můžeme si vytvořit simulaci toho, 

jak byl kdo například za poslední měsíc aktivní na projektu. Z toho budeme moci usoudit, koho 

kontaktovat, kdo se o projekt aktivně zajímá atd. Budeme se tedy zaměřovat na uzly, které například 

za poslední měsíc nejvíce zvětšovaly svou velikost. A to nejlépe rovnoměrně. Z toho můžeme 

usuzovat, že takový vývojář se věnoval projektu průběžně. 

 

 

Obrázek 6.15 Aktivita vývojářů od 20.2.2011 do 20. 3. 201112
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Z toho, jakým stylem uzly zvětšovaly svou velikost, můžeme i odhadnout role vývojářů. 

Pokud průběžně, můžeme usuzovat, že se jedná o koordinátora projektu, pokud všechny aktivity za 

celý měsíc proběhly v jeden den, mohlo by se jednat o vývojáře, který je aktivní na projektu pouze 

tehdy, pokud „uploaduje“ nový kód. Pro potvrzení těchto teorií je však nutné získat o konkrétních 

uzlech více informací. V příkladu na obrázku 6.15 byl za období od 20. 2. 2011 do 20. 3. 2011 byl 

průběžně nejaktivnější vývojář „Shazear“, „Kavan“, „Hinalover“ a „Timetodance“. Ten je ale 

pravděpodobně na projektu participován delší dobu než ostatní zmiňování vývojáři. Gephi umožnuje 

zobrazit jednoduchou vizualizaci atributů AktivitySize a TimeInterval. TimeInterval je datum vzniku 

vrcholu v síti neboli datum, kdy se vývojář registroval do Codeplexu. Tuto vizualizaci najdeme v Data 

laboratory. Ukázka z Gephi je v příloze D. 
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6.2 Experiment 2 – testovací aplikace pro vizualizace sítě Codeplex na  

WP7 

Pro práci na platformě Windows Phone 7 jsem se rozhodl také z důvodu zvyšujícího se zájmu 

o tuto platformu právě mezi vývojáři zajímajícími se o MS technologie. To vyplývá ze stále se 

zvyšujícího počtu registrovaných vývojářů a tím pádem i vznikajících programů. 

Samotný projekt vizualizace nazvaný CodeplexView se skládá ze dvou částí, a to z ASP.NET 

WebApplication nazvané CodeplexWeb a Windows Phone Application nazvané CodeplexWP7. Jedná 

se tedy o dvě aplikace, které spolu komunikují pomocí Web Services.  

  

Obrázek 6.16 Ukázka struktury celého procesu vizualizace 

Do procesu vizualizace dat z Codeplexu patří postupy a aplikace, které již byly popsány 

v dřívějších kapitolách. Na obrázku 6.16 můžeme vidět blokové schéma celého testovacího projektu.  
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 http://d3js.org/ 

 

Abychom získali data potřebná pro vizualizaci na WP7 musíme projít procesem stahování dat 

pomocí Codeplex downloaderu a naplnění databáze. Z databáze si vygenerujeme datový soubor 

Codeplex.gexf pomocí aplikace Parser to XML(.gexf). Poté si Codeplex.gexf importujeme do 

vizualizačního nástroje Gephi, kde vypočteme potřebné centrality (v našem případe Betweenness). 

Jako nejvhodnější datový výstup z Gephi jsem zvolil dva soubory formátu CSV. Ty můžeme z Gephi 

získat tak, že v programu najedeme na panel Data Laboratory, zvolíme zobrazení vrcholů klikem na 

tlačítko Nodes a pomocí Export Table vyvoláme okno s nabídkou možností pro export. V ní zvolíme 

jako separátor čárku (Comma) a necháme zaškrtlé pouze Id, Label, ActivitySize, Time Interval a 

Betweenness Centrality. Obdobný postup provedeme i u exportu hran, při kterém přepneme zobrazení 

dat na Edges a exportujeme tabulku s informacemi o Souce a Target. Formát CSV souborů pro 

vrcholy bude tedy vypadat takto: 

Id,Label,ActivitySize,Time Interval,Betweenness Centrality 

0,__DoA__,,"<[1.2972924E12, Infinity]>",1.0 

1,__grover,,"<[1.2271356E12, Infinity]>", 47674.28554478498 

. 

. 

. 

98,7k8m,"<[2011-01-27T00:00:00.000, Infinity, 2.0]>","<[1.2559896E12, Infinity]>",0.0 

 

 

Pro hrany takto: 

Source,Target 

3147,1217 

5640,3827 

5640,3893 

 

Pokud máme správně vyexportovány soubory, můžeme přejít k webové aplikaci CodeplexWeb. 

6.2.1 CodeplexWeb 

Webová aplikace má několik základních funkcí. Default.aspx slouží jako jednoduché rozhraní 

pro nahrání dvou vstupních souborů generovaných z vizualizačního nástroje Gephi ve formátu CSV. 

CodeplexWeb slouží k hostování Web Services, dále na serveru webové aplikace běží HTML5 stránka 

využívající pro vizualizaci grafu JavaScript knihovnu D3.js
1
. Obrázek 6.17 ukazuje hlavní třídy 

webové aplikace CodeplexWeb. 
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Obrázek 6.17 Hlavní třídy webové aplikace CodeplexWeb 

Veškerá komunikace mezi web aplikací a mobilní aplikací probíhá pomocí Web Services. Po 

kliknutí na tlačítko Load Data ve WP7 aplikaci se přes webovou službu zavolá hlavní metoda 

DoWork() obsažená přímo ve webové službě běžící na serveru. Metoda provede parsovaní dat, která 

jsou uložena na serveru a poté je odešle mobilní aplikaci. Třídy ve složce Code obsahují potřebné 

přístupové metody, na které jsou aplikovány atributy DataContract a DataMember. 

 

Obrázek 6.18 Komunikace mezi CodeplexWeb a CodeplexWP7 

Na obrázku vidíme zjednodušeně zobrazenou komunikaci mezi aplikacemi. Windows Phone 

aplikace zavolá webovou službu, která zpracuje vstupní data a tato data pošle zpět do Windows Phone 

aplikace. V průběhu zpracování se ještě provede sortování naplněných listů, podle ActivitySize, 

Betweenness a Labels. Metoda DoWork() tedy vrací seřazený list s top 20 položkami typu Nodes.  

Webová aplikace dále obsahuje open-source vizualizační JavaScript knihovnu D3.js a html5 

stránku, na které se po vybrání položky z listu vývojářů, na mobilním zařízení vykreslí HTML5 graf 

sítě kolem vývojáře do hloubky jedna popřípadě dva. 
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http://touchgraphwp7.codeplex.com/ 

6.2.2 CodeplexWP7 

Mobilní aplikace obsahuje reference na webové služby běžící na webovém serveru aplikace 

CodeplexWeb. Uživatelské rozhraní umožňuje vybrat, který ze seřazených listů se na hlavní stránce 

načte. U top 20 vývojářů máme zobrazeno jejich Id, Label, Betweenness a TimeInterval, což je vlastně 

datum jejich vzniku. Po výběru vývojáře kliknutím v listu se otevře nová XAML  stránka, na které se 

vykreslí graf aktivit a zobrazí se další informace. Graf aktivit je vykreslen pomocí open-souce 

kontroly Touch Enabled Graph Control WP7
1
, která je dostupná právě na Codeplexu. V detailu 

vývojáře je také tlačítko, které nám otevře stránku obsahující komponentu WebBrowser. Jedná se 

vlastně o webový prohlížeč, přes který se nám zobrazí graf sítě vykreslující se na webovém serveru. 

Přenášení dat opět probíhá přes webové služby. Na obrázku 6.19 můžete vidět ukázku z prostředí 

mobilní aplikace. 

 

    

Obrázek 6.19 Ukázky uživatelského prostředí WP7 aplikace CodeplexWP7 
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7 Závěr 

Jedním z výsledků této diplomové práce je získaný přehled o tom, co jsou to sociální sítě, jak 

se dělí a jaké metody se dají použít k jejich analýze. Dále by tato práce měla pomoct pochopit, že 

přemýšlení o sítích z dynamického hlediska je naprosto nezbytné pro pochopení jejich vývoje. Také 

jsme se seznámili s novou vědní disciplínou  DSNA, což je kombinace SNA a DNA. Na příkladu sítě 

open-source vývojářů jsme si ukázali několik možností, metod a postupů, jak se o síti dozvědět 

zajímavé informace, které nám mohou pomoct získat širší perspektivu nad celou sítí. Můžeme zjistit, 

jak hodně je síť dynamická podle výpočtu centralit v čase. Můžeme zjistit, kdo je v síti nejdůležitější 

pro spojení účastníků mezi sebou. Můžeme najít rizikové jedince, pomocí kombinací výpočtu centralit 

a jejich aktivit. Provedli jsme simulaci odstranění uzlu v síti s následným nalezením alternativy 

k odebranému uzlu. Tyto metody a postupy by měly být přínosem pro pochopení procesů v síti. 

Zároveň se díky nim můžeme připravit na případné řešení problémů s odchodem, odstraněním 

důležitého vývojáře ze sítě. K tomu, aby bylo toto všechno možné, muselo být vyřešeno získávání dat 

z Codeplexu a následné zpracování pro vizualizační a analytický nástroj Gephi. Ze stažených dat se 

podařily zpracovat časové údaje a aplikovat je na aktivity vývojářů. Díky tomu jsme si ukázali, jak 

efektivněji vybírat zajímavé vývojáře, a to hlavně v uzavřených podsítích, kde má spojení každý 

s každým. Dále vznikly testovací web aplikace a Windows Phone 7 aplikace demonstrující 

komunikaci přes webové služby, které dokáží pracovat s daty získanými z Codeplexu, respektive 

z vizualizačního nástroje Gephi. Za největší přínos této diplomové práce považuji rozšířený pohled na 

sociální sítě a jejich analýzu, která byla rozšířena o informaci, jak jsou vývojáři aktivní v průběhu 

času. 

7.1 Další možnosti rozšíření práce 

Poznatky z této diplomové práce by mohly být aplikovány a využity v projektu CodeNet, 

který by mohl být přidanou hodnotou pro Codeplex. Základní koncepce CodeNetu vznikla v rámci 

soutěže ImagineCup 2011. Šlo by o vylepšení vyhledávání a komunikace mezi vývojáři. Dále by 

zajištoval přehled o vývoji sítě a projektů například pro administrátory Codeplex nebo případné 

investory do projektů. Informace o aktivitách vývojářů by určitě využili i koordinátoři projektů. 

Pomohl by předcházet nebo řešit případy, jako například odstoupení hlavního vývojáře ze slibného 

projektu, kde ostatní vývojáři na projektu nejsou poté aktivní. Takovýto projekt časem „umře“.  

Kdokoliv, kdo by měl zájem, aby takovýto projekt pokračoval, by mohl sledovat jeho vývoj a 

„umření“ projektu případně zabránit. 
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Příloha A :Struktura projektu Codeplex 
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Příloha B: Tabulka hodnot největších Betweenness k datu 20. 3. 2011 

Id 16116 23556 9369 3608 17065 

Label Loraderon rtur gblock BradWilson markoh 

20.2.2011 171502,86 90101,48 67323,91 63592,23 60232,94 

25.2.2011 118414,55 50874,57 111106,65 64746,71 62845,80 

1.3.2011 127166,26 57456,55 121997,74 64715,23 74045,19 

5.3.2011 86149,46 40364,68 107977,80 93301,17 97589,55 

10.3.2011 82193,36 40231,47 82805,60 38483,27 70234,78 

15.3.2011 86305,70 27529,94 89615,80 31593,24 73476,75 

20. 3. 2011 70657,40 19962,12 102671,79 28947,56 66591,22 
 

 

Příloha C : Tabulka hodnot největších Betweenness k datu 20. 3. 2011 

Id 3910 2392 25089 28387 9369 

Label bugmenot2 attilah SimonCropp valentinedwv gblock 

20.2.2011 49487,00 0,00 0,00 2970,51 67323,91 

25.2.2011 64034,00 0,00 47001,95 3537,73 111106,65 

1.3.2011 78835,66 19282,90 64869,12 4089,36 121997,74 

5.3.2011 93822,59 27277,79 45616,98 3012,29 107977,80 

10.3.2011 111815,48 155864,32 111424,47 98687,03 82805,60 

15.3.2011 127400,59 137252,75 113404,93 104959,05 89615,80 

20. 3. 2011 150360,98 122243,46 118493,73 117699,25 102671,79 
 

Příloha D :Ukázka vizualizace ActivitySize a TimeInterval v Gephi 
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Příloha E : Rozdělení sítě Codeplex podle výpočtu modulatit na podsítě. 
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Příloha F : Betweenness centrality ze dne 20.2.2011 
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Příloha G : Betweenness centrality ze dne 20. 3. 2011 
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Příloha H : Ukázka kombinace Betweenness centralit(velikost) a ActivitySize(obarvení) ze dne 20. 3. 

2011 
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Příloha I : Degree centrality ze dne 20. 3. 2011 

 

 


