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1.Bevezetés 

Napjainkban a hálózatkutatás egyre szélesebb körben terjed, hiszen a hálózatok mindenhol 

jelen vannak. Egyaránt megtaláljuk őket a természetben, az üzleti életben, a 

társadalomban, orvostudományban, fizikában, biológiában és matematikában is. Ezeknek 

sok közös tulajdonsága is megfigyelhető. A következő táblázatban eltérő területekről, 

különféle hálózatokat láthatunk, illetve azokat a tulajdonságaikat, amelyek nagyfokú 

hasonlóságot mutatnak.  

 

1. táblázat: Különböző hálózatok típusai és tulajdonságai, ahol 𝑛  a csúcsok száma, 𝑚  az élek 

száma, 𝑐 a csúcsok átlagos fokszáma, 𝑆 a legnagyobb gyengén összefüggő komponens mérete, 𝑙 az 

átlagos geodetikus távolság, vagyis a legrövidebb út hossza, 𝛼 a hatványkitevő, amennyiben az 

eloszlás hatványeloszlást követ, 𝐶𝑊𝑆  a klaszterezési együttható.(1) 

A táblázatban szereplő hálózatokban a következő adatok reprezentálják a csúcsokat és 

éleket.  
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2. táblázat: Hálózatok csúcsai és élei 

A táblázat értelmezése egyértelmű. A hollywoodi színészek együttműködési hálózatában a 

színészek reprezentálják a csomópontokat, két csúcsot pedig akkor köt össze él, ha 

szerepeltek ugyanabban a filmben. Együttműködési hálózatoknál a csomópontok olyan 

személyek, akik valamilyen kutatási eredményt publikáltak és akkor van összekötve két 

csomópont a hálózatban, ha legalább egy cikket közösen publikáltak. A telefonhívások 

esetében a csomópontok a telefonszámokkal azonosíthatóak, élnek pedig a két szám 

közötti hívásokat tekintjük. A többi hálózat értelmezésében a 2. táblázat segít.  

1.1. Kis világ 

A hálózatok egy érdekes tulajdonsága a kis világ tulajdonság, ami azt jelenti, hogy a 

hálózat csomópontjai között az átlagos távolság kicsi a csúcsok számához képest. Ezzel a 

legelsők között Stanley Milgram foglalkozott, aki az USA középső és nyugati részéből 

véletlenszerűen választott ki embereket és arra volt kíváncsi, hogy vajon egy levél 

eljuttatásához a kiválasztott két személy között hány egyénre van szükség. A kísérletben 

kezdőpontként szolgáló Omahába és Wichitába véletlenszerűen kiválasztott emberekhez 

küldtek ki egy-egy információs csomagot, amely a célszemélyre vonatkozó néhány 

alapvető információt, valamint a kísérlet ismertetésére szolgáló levelet tartalmazott. 

Mellékeltek továbbá egy névsort is, amelyre a címzettnek a nevét kellett ráírnia, ha részt 

kívánt venni a kísérletben.  Ha a személy ismerte a célszemélyt, aki Bostonban élt, akkor 

közvetlenül neki kellett elküldeni a levelet. Amennyiben nem ismerték ezt a személyt 
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akkor olyan rokonnak, barátnak, ismerősnek kellett továbbítani a levelet, akik ismerhették 

a végső címzettet vagy annak egy ismerősét. Miután a célszemélyhez elért a levél, a 

kutatók a lista alapján tudták követni, hogy hány ember vett részt a levél célba érkezéséig a 

továbbításban. A levelet továbbító láncban előfordult, hogy 2 személy is elég volt a célba 

érkezésig, de az átlag 5-7 személy volt. Innen az elnevezés, hat lépés távolság, hiszen a 

levél célba érkezéséig átlagosan 6 lépésre volt szükség. Ezt a 6 lépés távolságot már 

Karinthy is megemlítette Láncszemek című művében. Ebben a következőket írta: „Annak 

bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle 

tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék 

egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, 

bármelyik pontján a Földnek - ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, 

kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa 

közvetlen ismeretség alapon.”Érdekes, hogy Karinthy már 1929-ben megírta ezt a művét, 

míg a Milgram kísérlet csupán 1967-ben volt.(2)(1) 

1.2. Klaszterezési együttható 

A klaszterezési együtthatót többféleképpen is definiálták, ebben az esetben Watts és 

Strogatz megközelítését ismertetem. A klaszterezési együttható azt adja meg, hogy milyen 

gyakorisággal van összekötve két olyan csúcs, melyek mindegyike össze van kötve egy 

harmadik csúccsal, vagyis hány esetben teljesül, hogy, a barátom barátja nekem is a 

barátom.  

Ahhoz, hogy az egész hálózatra meg tudjuk adni a klaszterezési együttható értékét, 

először definiálnunk kell egyetlen csúcsra. 

𝐶𝑖 =
𝑎𝑧 𝑖 𝑐𝑠ú𝑐𝑠 𝑠𝑧𝑜𝑚𝑠𝑧é𝑑𝑎𝑖 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑙ó𝑏𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑡ó é𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑎𝑧 𝑖 𝑐𝑠ú𝑐𝑠 𝑠𝑧𝑜𝑚𝑠𝑧é𝑑𝑎𝑖 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡𝑖 𝑙𝑒𝑒𝑡𝑠é𝑔𝑒𝑠 é𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

Ez után a globális klaszterezési együttható a lokális együtthatók átlaga. 

𝐶𝑊𝑆 =
1

𝑛
 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1
 

Ez az együttható sok kisvilág hálózatnál magas. Ugyanakkor a fenti 2. táblázatban is 

megjelenő Internet hálózat esetében kifejezetten alacsony. 
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1.3.Watts-Strogatz modell 

Az imént említett két tulajdonságot jól jeleníti meg a Watts-Strogatz modell, amely a „kis 

világ” hálózat egyik modellje, amely a véletlen és szabályos gráfok között képez 

átmenetet.  A 𝑊𝑆 𝑛,𝑘, 𝑝  Watts-Strogatz-gráfnak 𝑛  csúcsa és 𝑘  éle van, ahol 𝑛 ≫ 𝑘 ≫

ln 𝑛 ≫ 1 pozitív egész számok, 𝑝 pedig egy valószínűség (0 ≤ 𝑝 ≤ 1). A gráf csúcsai 

kezdetben egy körön vannak. A következő lépésben pedig minden csúcsot összekötünk a 

kör mentén a 𝑘 legközelebbi szomszédjával mindkét oldalon. Ekkor a csúcsok foka 2𝑘, az 

élek száma pedig 𝑘𝑛 lesz. Tehát egy 𝑘 reguláris gráfot kapunk.  

Definíció:K-reguláris gráfnak nevezzük az olyan gráfokat, melyekben minden csúcs 

fokszáma 𝑘.  

Ezután sorra vesszük az éleket. Egy élt 1 − 𝑝  valószínűséggel a helyén hagyunk, 𝑝 

valószínűséggel pedig a végpontját átkötjük egy másik pontba. Ezt a pontot egyenletes 

eloszlás szerint választjuk a többi közül. Minden véletlen választás független a többi 

választástól.  

A megmaradó eredeti élek biztosítják, hogy magas maradjon a klaszterezési együttható, 

hiszen egy pont szomszédai közül sok továbbra is össze lesz kötve. Az új élek a pontok 

közötti legrövidebb utak hosszát rövidíthetik meg.  

A WS-gráfok kis 𝑝 esetén szabályos gráfra, 𝑝 növelésével pedig egyre inkább véletlen 

gráfokra hasonlítanak. (3)(4) 

 

1. ábra: A szabályos gyűrű- és véletlen gráf közötti átmenet.(4) 
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2. ábra: Az ábra azt mutatja, hogy a gráf „újrahuzalozása” után az átlagos legrövidebb úthossz 

logaritmikusan csökken az „áthuzalozás” valószínűségének, 𝑝 , növekedésével. Mindemellett a 

klaszterezési együttható sokáig magas marad. Itt 𝐿(𝑝) a 𝑝 valószínűséggel „áthuzalozott” gráfon 

mért átlagos legrövidebb úthosszat, 𝐿(0) a reguláris gráfon mért átlagos legrövidebb úthosszat, 

𝐶(𝑝)  a 𝑝  valószínűséggel „áthuzalozott” gráfon mért klaszterezési együtthatót, 𝐶(0)  pedig a 

reguláris gráfon mért klaszterezési együtthatót jelöli.(4) 

1.4.Csokornyakkendő ábra 

A weben ha két oldal között van útvonal, azaz linkek mentén egyik oldalról a másikra el 

lehet jutni, akkor ez az útvonal tipikusan rövid ,legnagyobb távolság 19 lépés.Ám a 

valóságban nem minden oldalról lehet eljutni minden másik oldalra a linkek között. Ez a 

hálózat ugyanis irányított. Egy irányított hálózatban a csomópontok négy fő csoportra 

oszthatók, melyeket a következő ábrán láthatunk.  

 

3. ábra: Egy irányított hálózat komponensei: A központi mag a legnagyobb erősen összefüggő 

komponens, tipikusan a pontok 90 százalékát is magában foglalhatja. A BE kontinensből el tudunk 

jutni a központi magba, de ez visszafelé nem igaz. A központi magból csak a KI komponens érhető 
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el, innen viszont nem tudunk visszajutni a központi magba. A csövek azokat a pontokat 

tartalmazzák, amelyek elérhetőek a BE komponensből, és amelyekből a KI komponens is elérhető. 

Indák kapcsolódnak a BE és KI komponensekhez, a BE komponenshez kapcsolódó indára 

eljuthatunk a BE részből, de az indáról nem tudunk ide eljutni, a KI komponenshez kapcsolódó 

indáról pedig a KI részbe jutunk, a vissza irány itt sem lehetséges. Végül a szigetek, amik teljesen 

elszigeteltek, sehonnan nem elérhetők. (2) 

1.5. Skálafüggetlenség 

 Akkor nevezünk egy hálózatot skálafüggetlennek, ha a fokszám eloszlása 

hatványfüggvényt követ. Számos kisvilág tulajdonságú hálózat skálafüggetlen is.  

 

4. ábra: véletlen és skálafüggetlen hálózatok. A véletlen hálózatok fokszám eloszlása általában 

normális eloszlást követ, amely azt mutatja, hogy a legtöbb pontnak majdnem ugyanannyi 

kapcsolata van, és nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy kiugróan sok kapcsolattal rendelkező 

csomópontok legyenek a hálózatban. A véletlen hálózat egy országút hálózatra emlékeztet, 

amelyben a csomópontok a városok, a kapcsolatok pedig a köztük lévő fő országutak. Ahogy az a 

bal alsó képen látszik, a legtöbb városhoz tényleg megközelítőleg azonos számú országút 

csatlakozik. Ezzel ellentétben a skálafüggetlen hálózat fokszám eloszlása hatványfüggvényt követ, 

ahol a pontok többségének kevés kapcsolata van és ezeket néhány sok kapcsolattal rendelkező 

csomópont köt össze, ezeket huboknak is nevezzük. A jobb alsó kép egy repülőtér hálózatot ábrázol, 

ahol valóban kevés olyan reptér van, amely sok kapcsolattal rendelkezik, és ezek a hubok kötik 

össze a kevés kapcsolattal rendelkező reptereket. (2) 

Definíció: Skálafüggetlenség: 𝑃(𝑘) annak a valószínűsége, hogy egy csúcs fokszáma 𝑘 

ekkor a 𝑃(𝑘) sorozat 𝑘 = 0,1,… , 𝑛 − 1 nagyjából arányos a 𝑘−𝛼 sorozattal, ahol 𝛼 >  0 

konstans. (3) 

Ez az 𝛼 konstans leggyakrabban a  2,3  intervallumba esik.  
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1.6. Klaszterezés 

Klaszterezésnek nevezzük azt a folyamatot, ahol az elemeket valamiféle hasonlóság 

alapján csoportokba soroljuk. A csoportosítást úgy szeretnénk elvégezni, hogy a hasonló 

elemek azonos csoportba, míg az egymástól eltérő elemek különböző csoportokba 

kerüljenek. A csoportok kialakítása nem egyértelmű feladat, hiszen az emberek ugyanazon 

adathalmazt más-más szempontok alapján csoportosíthatják.  

Tehát a klaszterezés során definiálnunk kell egy hasonlóságot, ami alapján 

csoportosítunk. A klaszterezést felügyelet nélküli tanulásnak nevezzük szemben a felügyelt 

tanulási folyamattal, ahol előre adottak a csoportok, s nekünk azt kell eldöntenünk, hogy 

egy-egy új elem, melyik csoportba tartozik. Ez az osztályozás feladata.   

1.6.1. Klaszterezés alkalmazási területei 

A klaszterezés az adatbányászat legrégebbi és egyik leggyakrabban alkalmazott területe. 

Ez a módszer segíti a biológiában a növények és állatok rendszerezését, a hasonló 

funkciójú gének osztályozását, a weben fellelhető dokumentumok információtartalom 

szerinti osztályozását. A statisztikában is széles körben alkalmazzák, főleg a távolság alapú 

klaszterelemzést. Sok statisztikai elemző szoftvercsomagban, mint például az SPSS-ben is 

be vannak építve a k-medoid, a k-átlag és további klaszterező algoritmusok. 

1.6.2. Klaszterező algoritmusok típusai 

Ideális klaszterező algoritmus nem létezik, ugyanis az eredmények összehasonlítására 

nincs objektív mérték. Az alkalmazások jellegétől függ, hogy melyik algoritmust célszerű 

választani. Az algoritmusok típusai a következők. (5) (6) 

Partíciós módszerek: Kezdetben az elemek 𝑘 diszjunkt csoportját különböztetjük meg, úgy 

hogy minden csoportban van legalább egy elem. Ez a partíciós lépés. A következő 

lépésekben a klaszterek között mozgatjuk az elemeket. Egy elemet akkor helyezünk át egy 

másik csoportba, ha ezáltal javul a klaszterezés minősége.  

Hierarchikus módszerek: Ezek a módszerek lehetnek egyesítő vagy felosztó módszerek.  

Egyesítő módszernél az első lépésben minden elemre, mint egy különálló klaszterre 

tekintünk, majd az eljárás során a legközelebbi klasztereket egyesítjük. Mindezt addig 

ismételjük, amíg nem teljesül a leállási feltétel vagy csupán már csak egyetlen csoportunk 

lesz. Felosztó módszer éppen az ellenkező irányban működik. Kezdetben egyetlen nagy 
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klaszterünk van, és az eljárás során ezt partícionáljuk kisebb csoportokba, majd rekurzívan 

ismételjük mindezt egészen addig, amíg nem teljesül a leállási feltétel vagy minden pont 

külön klaszter nem lesz. Az egyes lépésekhez tartozó klaszterezést fa szerkezetben, 

dendrogramként ábrázolhatjuk. Itt az 𝑖. szint klasztereit az  𝑖 + 1 . csoportjaiból kaphatjuk 

meg összevonással, vagy megfordítva.  

Spektrál módszerek: Ezek a módszerek a csoportok meghatározásához az adathalmazt 

reprezentáló mátrix sajátértékeit és sajátvektorait használják.  

Sűrűség-alapú módszerek: A legtöbb partícionáló módszer az elemek közötti távolságok 

alapján klaszterezi az adatokat. Az algoritmusok alapötlete, hogy addig növelik az adott 

klasztert, amíg a környezetének a sűrűsége (ott lévő elemek szám) meghalad egy bizonyos 

küszöböt. Tehát a klasztereket úgy definiálja, mint sűrűn összekötött pontok maximális 

halmaza. Ezek a módszerek képesek a zajok, vagyis szélsőséges értékek kiszűrésére, 

valamint tetszőleges alakú klaszterek felismerésére. 

 

Rács-alapú módszerek: Az elemeket rácspontokba képezik le az ilyen módszerek, és 

később már csak ezen rácspontokkal dolgoznak. Az ilyen módszerek előnye a gyorsaság.  
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2.Hierarchikus klaszterezés 

Az egyik legrégebbi közösségfeltáró módszer a hierarchikus klaszterezés módszere, amit 

korábban már ismertettem. Az egyesítő hierarchikus klaszterezés az egyik leggyakrabban 

használt eljárás, ahol kezdetben minden pontot különálló klaszternek tekintünk, majd 

minden lépésben a két legközelebbi klasztert vonjuk össze. Ez a megközelítés megköveteli 

a klaszterek közelségének definiálását.  

2.1. Pontok távolsága 

Egyesítő hierarchikus módszereknél kezdetben minden pont egy különálló klasztert alkot, 

így először pontok távolságát kell definiálnunk.  

A hálózatok pontjainak hasonlóságának két alapvető megközelítése a strukturális 

ekvivalencia és a reguláris ekvivalencia. 

 

5. ábra: Strukturális és reguláris ekvivalencia (1) 

 

Strukturálisan akkor ekvivalens a hálózat két csúcsa, ha a szomszédaik halmazán átfedés 

mutatkozik, vagyis sok a közös szomszédjuk. A 5.a ábrán látjuk, hogy 𝑖-nek és 𝑗 -nek 

három közös szomszédja van, de ezek mellett vannak olyan szomszédaik is, amelyek nem 

közösek. A reguláris ekvivalencia esetében két csúcs akkor hasonló, ha a szomszédaik 

maguk is hasonlóak, de ezeknek a szomszédoknak nem feltétlen kell megegyezniük. 5.b 

ábrán 𝑖  és 𝑗  hasonló, mert a szomszédaik hasonlóak (a különböző árnyalatú csúcsok 

mutatnak hasonlóságot).  

A továbbiakban a strukturális ekvivalenciával fogunk foglalkozni. 
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Koszinusz távolság: Geometriából ismerjük a skaláris szorzatot, ami a következő 

𝑥 ∙ 𝑦 =  𝑥  𝑦 cos𝜃 

ahol𝑥 és 𝑦 két vektor,  𝑥 ,  𝑦  a vektorok hossza, cos𝜃 pedig a két vektor által közrezárt 

szög. Az egyenletet koszinuszra rendezve a következőt kapjuk 

cos𝜃 =
𝑥 ∙ 𝑦

 𝑥  𝑦 
 

A szomszédági mátrix két sorára, vagy oszlopára, 𝑖-re és 𝑗-re, tekintsünk úgy, mint két 

vektorra, és a köztük lévő szögre, pedig úgy, mint hasonlóságra. 

A szomszédsági mátrix egy 𝑛 × 𝑛 -es mátrix, melynek elemei a következő szerint 

alakulnak. 

𝐴𝑖,𝑗 =  
   0  𝑎 𝑖 é𝑠 𝑗 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡 𝑛𝑖𝑛𝑐𝑠 é𝑙

1 𝑎 𝑖 é𝑠 𝑗 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑛 é𝑙
  

Irányítatlan gráfok esetében a szomszédsági mátrix szimmetrikus lesz, mert 𝑖 és 𝑗 közötti él 

𝑗 és 𝑖 közötti élet is jelent. Súlyozott hálózat esetében 𝐴𝑖,𝑗az adott él súlyát adja meg. 

Így a hasonlóság a következő lesz: 

𝜎𝑖𝑗 = cos𝜃 =
 𝐴𝑖𝑘𝐴𝑘𝑗𝑘

  𝐴𝑖𝑘
2

𝑘   𝐴𝑗𝑘
2

𝑘

 

ahol irányítatlan hálózat esetén  𝐴𝑖𝑘𝐴𝑘𝑗𝑘 = 𝑛𝑖𝑗  az 𝑖 és 𝑗 csúcsok közös szomszédainak a 

száma. Súlyozatlan hálózatok esetében a szomszédsági mátrix elemei csak 0 és 1 értéket 

vehetnek fel, így 𝐴𝑖𝑗
2 = 𝐴𝑖𝑗  minden 𝑖, 𝑗 esetén. Ezután  𝐴𝑖𝑘

2 =  𝐴𝑖𝑘 = 𝑘𝑖𝑘𝑘 , ami az 𝑖-edik 

csúcs foka.  

𝜎𝑖𝑗 =
 𝐴𝑖𝑘𝐴𝑘𝑗𝑘

 𝑘𝑖𝑘𝑗

=
𝑛𝑖𝑗

 𝑘𝑖𝑘𝑗

 

A koszinusz távolság a  0,1  intervallumon van értelmezve. Amikor 𝜎𝑖𝑗 érték 1, az azt 

jelenti, hogy a két csúcsnak pontosan ugyanazok a szomszédaik, amikor 0 az érték, akkor 

egy szomszédjuk sem közös. Tehát minél nagyobb, annál hasonlóbbak a csúcsok.  
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Euklideszi távolság: Két adatpont,𝑥 és 𝑦euklideszi távolsága a Pitagorasz tételen alapul, 

mely szerint két pont távolsága, a pontok különbségének a négyzetének gyökével egyezik 

meg, vagyis a következő,  

𝑑 𝑥, 𝑦 =    𝑥𝑘 − 𝑦𝑘 2

𝑘

 

Az euklideszi távolság azon csúcsok száma, amiknek 𝑖   szomszédja, de 𝑗  nem, 

másképpen mondva azoknak a szomszédoknak a száma, amik különböznek két csúcs 

között. Szomszédsági mátrix segítségével felírva az euklideszi távolságot a következőt 

kapjuk:  

𝑑𝑖𝑗 =    𝐴𝑖𝑘 − 𝐴𝑗𝑘  
2

𝑘

 

Két pont akkor hasonló, ha az euklideszi távolságuk kicsi.  

2.2. Klaszterek távolsága 

Miután pontok távolságát definiáltuk, szükségünk van klaszterek távolságának 

értelmezésére is. 

Egyszerű láncmódszer (single linkage): 

Ennél a módszernél két klaszter távolságát a két legközelebbi elem távolságával határozza 

meg, ahol egyik elem az egyik klaszterből, a másik elem a másik klaszterből való. 

𝑑𝑚𝑖𝑛  𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝐶𝑖 ,𝑣∈𝐶𝑗
𝑑 𝑢,𝑣  

Teljes láncmódszer (complete linkage): 

Ebben az esetben a távolságok maximumát vesszük. Klaszterek távolsága a két 

legtávolabbi elem távolsága, ahol egyik elem az egyik klaszterből, a másik elem a másik 

klaszterből való. (5) 

𝑑𝑚𝑎𝑥  𝐶𝑖,𝐶𝑗  = 𝑚𝑎𝑥𝑢∈𝐶𝑖 ,𝑣∈𝐶𝑗
𝑑 𝑢,𝑣  

Az egyszerű láncmódszer hibája, hogy két klasztert akkor is hajlamos összevonni, ha 

pontjaik általában kevésbé hasonlóak egymáshoz, viszont van két olyan pont, amelyek 
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nagyon hasonlóak. A teljes láncmódszer esetében pedig előfordul, hogy akkor sem von 

össze két klasztert, amikor pontjaik jellemzően hasonlóak egymáshoz, viszont van két 

olyan pont, melyek hasonlósága alacsony. A következő módszer, az átlagos láncmódszer, 

ezeket a hibákat próbálja kiküszöbölni. 

Átlagos láncmódszer (average linkage): 

Két klaszter közötti távolság az összes lehetséges módon kiválasztott elempárok 

távolságainak átlaga, ahol egyik elem az egyik klaszterből, a másik elem a másik 

klaszterből való. (5) 

𝑑𝑎𝑣𝑔  𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 =
1

 𝐶𝑖  𝐶𝑗  
 𝑑 𝑢,𝑣 

𝑢∈𝑐𝑖 ,𝑣∈𝑐𝑗

 

A klaszterek összevonása a fent említett távolsági mértékek segítségével a következő: 

1. Kezdetben minden csúcs egy önálló klaszter.  

2. A két legközelebbi csoport megkeresése, majd ezek összevonása. 

3. Az összevonás után kapott új klaszter többi klasztertől vett távolságának 

kiszámolása a következő három módszer valamelyikével. 

4. A 3-as lépés ismétlése mindaddig, amíg az összes csúcs egyetlen csoporthoz nem 

tartozik. 

A 3. lépés ismertetése: 

A három módszerre külön-külön megnézzük a számolás menetét. 

Az egyszerű láncmódszer esetén az 1-es és 2-es klaszterek összevonása után 

megvizsgáljuk, hogy az 1-es és 3-as vagy a 2-es és 3-as csoportok távolsága közül melyik a 

kisebb. Ezek után a kisebb távolságot választjuk az új klaszter és a 3-as klaszter 

távolságának. Ez a művelet 𝑂(1) időt vesz igénybe. 

A következő módszernél, a teljes láncmódszernél, éppen az ellenkező eset történik. Itt 

az 1-es és 2-es klaszterek összevonása után az 1-es és 3-as valamint a 2-es és 3-as 

klaszterek közötti legnagyobb távolságot választjuk az új klaszter és a 3-as klaszter 

távolságának. Ez a művelet szintén 𝑂 1  ideig tart.  

Az átlagos láncmódszer esete kissé bonyolultabb. Ebben az esetben szintén az 1-es és 2-

es csoportok összevonása után szeretnénk az így kapott új klaszter és a 3-as klaszter 

távolságát számolni. Az első csoport elemszáma 𝑛1, míg a második csoport elemszáma 𝑛2. 
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Az 1-es és 3-as csoport távolságát jelölje 𝑑13 , míg a 2-es és 3-as csoport távolságát 𝑑23 . Az 

új klaszter és a 3-as klaszter távolsága a következő: 

𝑑12,3 =
𝑛1𝑑13 + 𝑛2𝑑23

𝑛1 + 𝑛2
 

Ezt ismét 𝑂(1) idő alatt ki tudjuk számolni. 

Az új, összevont klaszter és a másik klaszter távolsága mindhárom esetben 𝑂(1) időben 

számolható. Az új klasztert 𝑂 𝑛  csoporttal kell összehasonlítani, ezért a távolságok 

újraszámolása 𝑂(𝑛) idő alatt valósítható meg. 𝑂(𝑛2) klaszterpár közül kell kiválasztani az 

összevonandó párt. Naiv módszerrel a legnagyobb elem megtalálása 𝑂(𝑛2 ) időt vesz 

igénybe. Naiv módszer estén a legnagyobb elem keresése azt jelenti, hogy veszünk egy 

elemet, ezt tekintjük a maximumnak, az összes többi elemmel összehasonlítjuk, ha van 

nála nagyobb elem, akkor a továbbiakban azt az elemet tekintjük az új maximumnak, ha 

nincs ilyen elem, akkor marad az eddigi a maximum. Az algoritmust gyorsítani tudjuk, ha 

az adatokat bináris kupacban tároljuk. Ebben az esetben a beszúrás és a törlés is 𝑂(log𝑛) 

időben zajlik, a legnagyobb elem megtalálása pedig csupán 𝑂(1) időt fog igénybe venni. A 

hasonlóságok újraszámolása ebben az esetben 𝑂(𝑛 log𝑛) . Mindezt (𝑛 − 1 )-szer kell 

elvégezni az egész hálózaton, mindaddig, amíg az összes csúcs egyetlen klasztert nem 

alkot, így a futási idő naiv módszer esetében 𝑂(𝑛3), bináris kupacos megoldással pedig 

𝑂(𝑛2 log𝑛). 

Ilyenkor a klaszterezések egy hierarchiáját kapjuk, amelyet dendrogrammal is szokás 

ábrázolni. A számunkra megfelelő klaszterezés megtalálására különböző mértékek 

léteznek, melyek a klaszterezés „jóságát” mérik. A következőkben egy ilyen mértéket 

fogok részletesebben ismertetni, a modularitást.  

Egy példa az átlagos láncmódszerrel történő klaszterezésre: 

Adott 5 pont a köztük lévő távolságaikkal, amelyek a következők: 

d A B C D E 

A 0 7 4 9 2 

B 7 0 5 3 5 

C 4 5 0 6 3 

D 9 3 6 0 8 

E 2 5 3 8 0 
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Először az A és E csoportokat egyesítjük, mert köztük a legkisebb a távolság,vagyis ők 

hasonlítanak a legjobban egymásra. Ezután kiszámoljuk, hogy melyik csúccsal vonjuk 

össze az imént kapott új klaszterünket. Ez a következőképpen zajlik: 

𝑑𝐴𝐸 ,𝐵 =
1 × 7 + 1 × 5

1 + 1
=

12

2
 

𝑑𝐴𝐸 ,𝐶 =
1 × 4 + 1 × 3

1 + 1
=

7

2
 

𝑑𝐴𝐸 ,𝐷 =
1 × 9 + 1 × 8

1 + 1
=

17

2
 

Ezek közül azt választjuk, melyek legjobban hasonlítanak egymásra, vagyis ahol a 

legkisebb értéket kaptuk. Jelen esetben ez a C. A többi csoport összevonása hasonlóképpen 

zajlik.  

 

6. ábra: Adott pontok klaszterezése. Az algoritmus addig fut, míg az összes pont egyetlen 

klaszterhez nem tartozik. 

 

 

7. ábra: Klaszterezés ábrázolása dendrogrammal. 
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3.Modularitáson alapuló klaszterezés 

 
A modularitás mutatja meg, hogy mennyi él fut egy közösségen belül a közösségen belül 

futó élek várható számához képest. Nézzük a precíz definíciót.  

3.1. Modularitás definíciója 

A modularitás matematikai bevezetése előtt néhány jelölést ismertetek.  

Adott a hálózaton 𝑛𝑐  darab osztály. Az azonos osztályba tartozó csúcsok között futó 

élek számát a következőképpen számoljuk ki 

  𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  

é𝑙𝑒𝑘 (𝑖,𝑗 )

=
1

2
 𝐴𝑖𝑗 𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  

𝑖 ,𝑗

 (1) 

 

a csúcsokat 1 és 𝑛 közötti egész számokkal jelöljük, ahol  𝑐𝑖  az 𝑖.csúcs osztályát jelöli, 

𝐴𝑖,𝑗 a szomszédsági mátrix megfelelő eleme, és 𝛿 𝑖, 𝑗  a Kronecker delta, amely a 

következő kétváltozós függvény: 

𝛿 𝑖, 𝑗 =  
1, 𝑎 𝑖 = 𝑗
0, 𝑎 𝑖 ≠ 𝑗

  

Könnyen látható, hogy minden él duplán számít az összegbe, így az egyenlőség jobb 

oldala ezért van megszorozva 
1

2
-del.  

Amikor az élek véletlenszerűen helyezkednek el, kissé bonyolultabb a helyzet. Ilyenkor 

egy olyan véletlen gráfról beszélünk, amelyet az eredeti gráfból képezünk. Az eredeti gráf 

és az új véletlen gráf csúcsai megegyeznek. Minden csúcs fokszáma ugyanannyi kell, hogy 

maradjon, mint az eredeti gráfban volt, csak az éleket húzzuk be újra. Ez az 

„újrahuzalozás” úgy történik, hogy az eredeti gráf éleit kettévágjuk, majd az újonnan 

kialakult szabad végeket véletlenszerűen újra egymáshoz kötjük. Jól látható, hogy így a 

gráf eredeti fokszámai megmaradnak. Ha az élek száma a gráfban eredetileg 𝑚, akkor egy 

𝑖  csúcsból induló „kettévágott” él 2𝑚 − 1  darab másik kettévágott él lógó végéhez 

csatlakozhat. A 𝑗 ponthoz 𝑘𝑗  darab ilyen lógó vég tartozik. Tehát annak a valószínűsége, 

hogy egy 𝑖  csúcsból futó él az új gráfban 𝑗 -ben végződik
𝑘𝑗

 2𝑚−1 
. A −1 -et gyakran 
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elhanyagolják. Mivel az 𝑖 csúcsból 𝑘𝑖  darab él indul, emiatt az 𝑖 és 𝑗 csúcsok közötti élek 

várható száma 
𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
 . Ezt összegezzük azokra a csúcsokra, amelyek egy csoporthoz 

tartoznak. Így a következőt kapjuk:  

 
1

2
 

𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
𝑖 ,𝑗

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  (2) 

ahol 𝑘𝑖  az 𝑖. csúcs foka. Az 
1

2
 tényező azért szerepel itt is az egyenletben, hogy elkerüljük 

azt, hogy az éleket duplán számoljuk.  

 

8. ábra: Az eredeti gráf az „újra huzalozás” előtt 

 

9. ábra:  A gráf félbevágott élei. 
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10. ábra: A gráf az “újra huzalozott” élekkel. Jól látszik, hogy a fokszámok nem változtak. 

 

Az (1) és (2) egyenletek különbsége egy kifejezést ad az egy-egy osztályon belül futó élek 

tényleges és várható élek számának a különbségére.  

 
1

2
 𝐴𝑖𝑗

𝑖 ,𝑗

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗 −
1

2
 

𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
𝑖 ,𝑗

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗 =
1

2
  𝐴𝑖𝑗 −

𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
 

𝑖 ,𝑗

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗 = 𝑄 (3) 

 

Ezt a 𝑄 mennyiséget modularitásnak nevezzük.  

A modularitás tényleges kiszámításához egy másik felírási formát szoktak alkalmazni, 

amelyet a (3)-as képlet átalakításával kapunk. Azonban ehhez is szükségünk van egyéb 

tényezők bevezetésére. 

 𝑒𝑟𝑠 =
1

2𝑚
 𝐴𝑖𝑗

𝑖 ,𝑗

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟 𝛿 𝑐𝑗 , 𝑠  (4) 

amely azon élek hányada, ahol az 𝑟 osztály csúcsai az 𝑠 osztály csúcsaihoz csatlakoznak.  

 𝑎𝑟 =
1

2𝑚
 𝑘𝑖

𝑖

𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟  (5) 

 

pedig az  𝑟 osztályon belüli élek számát adja meg. Mindezek után megjegyezve azt, hogy 

 𝛿 𝑐𝑖𝑐𝑗  =  𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟 

𝑟

𝛿 𝑐𝑗 , 𝑟  (6) 
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Ezt a (6)-os formulát behelyettesítve a (3)-as egyenletbe, a következő egyenletet kapjuk a 

modularitásra:  

 

𝑄 =
1

2𝑚
  𝐴𝑖𝑗 −

𝑘𝑖𝑘𝑗

2𝑚
 

𝑖𝑗

 𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟 𝛿 𝑐𝑗 , 𝑟 

𝑟

=   
1

2𝑚
 𝐴𝑖𝑗 𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟 𝛿 𝑐𝑗 , 𝑟 

𝑖𝑗𝑟

−
1

2𝑚
 𝑘𝑖𝛿 𝑐𝑖 , 𝑟 

1

2𝑚
 𝑘𝑗

𝑗𝑖

𝛿 𝑐𝑗 , 𝑟  =   𝑒𝑟𝑟 − 𝑎𝑟
2 

𝑟

 

(7) 

Ez a formula hasznosabb lehet, például mikor a fokszámokra nincsenek kifejezetten 

adataink.  

Minél magasabb egy osztályozás modularitása, annál erősebbnek tűnik maga az 

osztályozás. Emiatt a modularitás mint mérték alkalmazható a különböző osztályozási 

módszerek összehasonlítására. (Amennyiben az osztályok ismertek nem ezt a módszert 

szokták használni.)  

Adott hálózaton azon osztályozás megtalálása, melynek modularitása maximális egy NP 

nehéz feladat. Mivel az NP nehéz faladat megoldása időben kivitelezhetetlen feladat, így a 

modularitás maximalizálására törekvő módszerek különféle heurisztikákat alkalmaznak.  

 

3.2. A köztesség 

3.2.1. Definíció 

Tekintsünk úgy a hálózatunkra, mintha valami „folyna” az élein. Szociális hálók esetén 

gondolhatunk rá úgy, hogy információk, üzenetek áramlanak a csúcsok közötti éleken. 

Először tekintsük azt az esetet mikor a hálózat minden egyes csúcsa között egységnyi idő 

alatt, ugyanakkora valószínűséggel áramlik az üzenet, illetve feltételezzük azt is, hogy az 

üzenet mindig a legrövidebb úton halad. Ha több ilyen legrövidebb útvonal is van a 

hálózatban két csúcs között, akkor ezek közül véletlenszerűen választott úton fut az 

információ. Ezután tegyük fel a következő kérdést: ha elég hosszú ideig várunk, vagyis 

amíg a csúcsok között sok üzenet halad át, akkor átlagosan mennyi üzenet fog átmenni egy 

adott csúcson, amíg célba nem ér az üzenet? A válasz az, hogy mivel az üzenetek minden 
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legrövidebb utat ugyanakkora aránnyal járnak be, az egyes csúcsokon való áthaladás 

arányos azon geodetikus, azaz legrövidebb utak számával, amelyen az adott csúcs fekszik.  

A köztesség definíciója mögött ez az alapgondolat húzódik. 

 Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy van egy irányítatlan hálózatunk, amelyben 

bármely két csúcs között létezik legrövidebb út. Első esetben tegyük fel, hogy két csúcs 

között csak egyetlen legrövidebb út halad.  

Definíció: Legyen 𝑛𝑠𝑡
𝑖 értéke 1, ha az𝑖 csúcs rajta van az 𝑠-ből 𝑡-be legrövidebb úton, és 

0 ha nincs ilyen úton az adott csúcson keresztül. Ez alapján 𝑥𝑖adja a köztesség centralitást. 

 𝑥𝑖 =  𝑛𝑠𝑡
𝑖

𝑠𝑡

  

 

Ezek után szeretnénk ezt a definíciót kiterjeszteni arra az esetre is, amikor nem csak egy 

ilyen útvonal van két csúcs között, hiszen általában ez a helyzet, ahogy azt a 11-es ábrán is 

látjuk.  

 

11. ábra: Az A és B csúcs között 2 geodetikus útvonal is van. A C csúcs mindkét útvonalon rajta 

van.(1) 

 

A definíció általánosítása során minden utat súlyozunk az utak számának inverzével. 

Például ha egy pontpár között adott két geodéziai útvonal, akkor mindegyikük súlya 

𝑔 = 1
2 . Ezután a köztesség definíciója az adott csúcson áthaladó összes legrövidebb út 

súlyainak összege lesz. Az utaknak nem kell csúcs függetlennek lenniük (lásd az ábrát). Ha 

két csúcs között mondjuk három legrövidebb út is áthalad, és közülük kettő ugyanazon az 

adott csúcson megy át, akkor ez a csúcs a köztességi értékhez 2 3 -dal járul hozzá.  

Formálisan a definíció a következő: 
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 𝑥𝑖 =  
𝑛𝑠𝑡

𝑖

𝑔𝑠𝑡
𝑠𝑡

  

ahol 𝑔𝑠𝑡  az 𝑠 és 𝑡 közötti legrövidebb utak száma, és elfogadjuk azt a megállapodást, hogy 

𝑛𝑠𝑡
𝑖

𝑔𝑠𝑡
= 0,𝑎 𝑛𝑠𝑡

𝑖  és 𝑔𝑠𝑡  𝑖𝑠 0.(1) 

3.2.2. Kiszámítás 

Miután a legrövidebb utak kiszámolására találtunk egy jó módszert, egy kis munkával 

könnyen adódik egy algoritmus, amivel a köztesség kiszámolható. A legegyszerűbb mód a 

köztesség kiszámolására, hogy először megkeressük minden pontból a legrövidebb utat az 

összes többi ponthoz. Erre a szélességi keresést használjuk.  

A szélességi keresés egy egyszerű gráfbejáró algoritmus. Adott egy irányított, vagy 

irányítatlan gráf és egy 𝑠 kitűntetett forráscsúcs. Először meglátogatjuk az 𝑠 csúcsot, majd 

ennek összes szomszédját, majd ezen szomszédok összes olyan szomszédját, ahol még 

nem jártunk, és így tovább. A szélességi keresés alapján felépíthető egy keresési fa, 

melynek gyökérpontja az 𝑠 forráscsúcs. A következő ábrán az A forráscsúcsból felépített 

szélességi keresés fát látjuk.  

 

12. ábra : Az első ábrán az eredeti gráf, a másodikon pedig a szélességi keresés gráfja látható. 
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13. ábra : A szélességi keresés gráfja a pluszban behúzott élekkel. 

 

 Rögzítsünk tehát az 𝑠 pontot,s építsük fel ebből a pontból,mint gyökérpontból a szélességi 

keresés fát. Az algoritmus során a szélességi keresési fát ki kell egészítenünk. Ha a 

 𝑘 − 1 .  szinten lévő 𝑢 és 𝑣 pontokból is vezet él a 𝑘. szinten lévő 𝑡 pontba, akkor mind a 

két élt hozzá kell adnunk a fához, hiszen mind a kettő egy-egy 𝑠 -ből a 𝑡 -be menő 

legrövidebb úthoz tartozik. Az így kapott gráf tehát az összes 𝑠-ből a többi pontba induló 

utat reprezentálja. A következő lépésben összeszámoljuk, hogy egy-egy pontba hány 

legrövidebb út létezik 𝑠-ből. Egy 𝑡 pont esetében 𝑤𝑡  jelölje majd az 𝑠-ből 𝑡-be futó utak 

számát. Az algoritmusban emellett számon tartjuk majd még 𝑡 𝑠-től vett távolságát is.  

Az algoritmus menete: 

A szélességi keresés után az algoritmus első fázisának lépései: 

1. A kijelölt 𝑠 forráscsúcs önmagától vett távolsága 0, illetve a 𝑤𝑠 = 1. 

2. Minden 𝑖  csúcsra, melynek távolsága 𝑑 , és az él másik vége a 𝑗  csúcshoz 

csatlakozik a következő három eset valamelyikét végezzük el: 

a. Ha a 𝑗-hez még nincs távolság rendelve, akkor a 𝑑 + 1 távolságot rendeljük 

hozzá, és a 𝑤𝑖 = 𝑤𝑗  súlyt. 

b. Ha a 𝑗 csúcshoz már van távolság rendelve és az éppen𝑑 + 1, akkor a súly 

növekedik a következő képpen 𝑤𝑗 : = 𝑤𝑖 + 𝑤𝑗 . 

c. Ha a 𝑗 -hez már van távolság rendelve és az kisebb mint𝑑 + 1 , akkor nem 

történik semmi. 
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3. 𝑑 növelése 1-gyel 

4. Ismételjük a 2-es lépést, amíg már nincs olyan csúcs melynek távolsága 𝑑. 

 

14. ábra : Az algoritmus első fázisa után a 𝑤 súlyokkal ellátott gráf. 

 

A második fázisban minden csúcsot lássunk el a köztesség értékével. Az előző lépés 𝑤 

súlyait használva, az utolsó lépésben minden ponthoz hozzárendeljük a köztesség értékét. 

Ebben a lépésben a levelektől haladunk az 𝑠 forráscsúcs felé. Vegyük észre hogy, ha két 

csúcs, 𝑖 és 𝑗  között létezik él a szélességi keresés kiegészített gráfjában úgy, hogy az 𝑖 

csúcs a 𝑘., a 𝑗 csúcs pedig a (𝑘 + 1). szinten található, azaz 𝑗-ből mutat az él 𝑖-be, akkor az 

𝑠-be menő utak hányada, melyek áthaladnak a 𝑗 és az 𝑖 csúcson is, a 
𝑤𝑖

𝑤𝑗
  hányadossal 

egyenlő. Ezt a megfigyelést felhasználva a számolás menete a következő: 

Keressük meg az összes 𝑡 levél csúcsot, és rendeljük hozzá az 𝑥𝑡 = 1 értéket. 

1. A levelektől az 𝑠  csúcs felé haladva, vagyis lentről felfelé, minden 𝑖  csúcshoz 

rendeljük hozzá az 𝑥𝑖 = 1 +  𝑥𝑗𝑗
𝑤 𝑖

𝑤 𝑗
, ahol a szumma végigfut a 𝑗  csúcsokon, 

amelyek az 𝑖 csúcs szomszédai az alatta lévő szinten.  

2. Ismételjük a 2. lépést addig, amíg el nem érünk az 𝑠 csúcshoz. 

A szélességi keresést minden csúcsból, mint kiindulási csúcsból el kell indítani, és az 

így kapott értékeket minden csúcs esetén összegezni kell. 
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.  

 

15. ábra : Az algoritmus második fázisa után a gráf. 

3.2.3. Futási idő 

Egy 𝑛 csúcsú, 𝑚 élű gráf esetén a szélességi keresés 𝑂(𝑚 + 𝑛) időt vesz igénybe. A fent 

ismertetett kétféle címkézési algoritmus szintén 𝑂(𝑚 + 𝑛)  időben fut. A szélességi 

keresést és címkézéseketminden csúcsra, mint kiindulási pontra el kell végezni, emiatt 

összességében az algoritmus 𝑂(𝑛 𝑚 + 𝑛 ) időt igényel.  

Élek esetén a köztesség definiálása hasonlóképpen történik, és a kiszámítás algoritmusa 

is hasonlóan történik. 

 3.3. Girvan-Newman algoritmus 

 

A Girvan-Newman is egy hierarchikus közösségfeltáró algoritmus. Az alapötlet szerint 

igyekszünk megtalálni a közösségek között futó éleket, hiszen ha ezeket elhagyjuk, a 

keletkező részgráfok megadják a közösségeket. Ugyanis megfigyelhető, hogy sok esetben 

azon élek, melyek köztesség értéke magas, közösségeket kötnek össze. Ezt intuitíve az 
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támasztja alá, hogy a két közösség közötti legrövidebb utak többsége az ilyen éleket 

tartalmazzák.  

 

16. ábra : Egy hálózat éleinek köztességi értékei.(6) 

 

Ahogy az ábrán is látszik a B és D csúcsot összekötő élnek nagy a köztesség értéke, hiszen, 

hogy az A, B, C csúcsot tartalmazó részgráfból eljussunk a másik D,E,F,G csúcsokat 

magába foglaló részgráfba,ahhoz ezen az élen biztosan át kell haladnunk. Tehát ez az él 

sok legrövidebb útban benne lesz a két közösség között.  

Az algoritmus menete: 

1. A köztesség érték kiszámolása minden élre. 

2. Az 1. lépésben kapott értékek közül a maximum kiválasztása, majd ezen értékhez 

tartozó él eltávolítása a hálózatból. 

3. A köztesség értékek újraszámolása, mert az él törlése befolyásolhatja a többi él 

köztesség értékét is.    

4. A 2-es és 3-as lépés rekurzív ismétlése addig, amíg az összes élet töröltük a 

hálózatból 

Ahogy az a 16.ábrán látható a BD él köztesség értéke a legnagyobb, így az algoritmus 

először ezt az élt távolítja el a hálózatból. A következő élek, melyek törlésre kerülnek a 

hálózatban az AB és a BC élek. A következő élek, amiket elhagyunk a DE, DG majd pedig 

a DF. Ezután csak azok az élek maradnak a hálózatban, amelyek között a legszorosabb a 

kapcsolat, ezek pedig az AC és hasonlóképpen a másik közösségben pedig a GF és az EF 

élek.. 
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17. ábra : A legmagasabb köztesség élek eltávolítása után a hálózat.(6) 

 

Sajnos az algoritmus meglehetősen lassú, hiszen minden egyes él törlése után újra kell 

számolnunk a köztesség értékeket minden élre. A köztesség algoritmusának futási ideje 

𝑂(𝑛 𝑚 + 𝑛 ), ahol 𝑚  az élek, 𝑛  pedig a csúcsok száma a hálózatban. Ebből könnyen 

adódik, hogy a Girvan-Newman algoritmus 𝑂 𝑚𝑛 𝑚 + 𝑛    időt vesz igényben, hiszen 𝑚 

darab élet törlünk, és minden estben újra kell számolni a köztesség értékeket.  

Megjegyzés: 

A szerzők kipróbálták az algoritmust úgy is, hogy nem számolták újra a köztesség 

értékeket minden lépésben, így azonban azt tapasztalták, hogy a módszer kifejezetten rossz 

hatékonysággal rendelkezik. (9) 

Az algoritmus során nem egy konkrét megoldást kapunk, hanem a klaszterezések egy 

hierarchiáját. A klaszterezések hierarchiáját dendrogrammal ábrázolhatjuk.Az így létrejött 

partíciók közül azt választjuk, amelynek a legnagyobb a modularitás értéke.  

3.3.1. A Girvan-Newman algoritmus egy lehetséges javítása 

Az imént ismertetett Girvan-Newman algoritmus hátránya, hogy nagy hálózatok esetén 

már nagyon lassú, aminek oka az, hogy minden él törlése után az egész hálózaton újra kell 

számolni a köztesség értékeket. Raddichi és munkatársai emiatt egy másik módszerrel 

próbálták megtalálni azokat az éleket, amelyek közösségek között futnak. (1) Az 

algoritmus alapötlete ebben az esetben is az, hogy a közösségek közötti éleket azonosítsuk 

és töröljük őket a hálózatból. Megfigyelhető, hogy azok az élek, amelyek egy közösségen 

belül futnak általában sok rövid körben szerepelnek, míg a közösségek közötti élek 
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kevesebben. (lásd a 18-as ábrát). Ezt az ötletet használva úgy módosították a Girvan-

Newman algoritmust, hogy azokat az élek törölték, amik a legkevesebb rövid körön 

vannak. Természetesen definiálnunk kell, hogy mit is értünk rövid körön. A szerzők 

megfigyelései alapján elegendő a három vagy négy hosszú köröket figyelembe venni. 

Cikkükben arra is mutatnak egy módszert, hogy hogyan lehet hatékonyan összeszámolni 

azt, hogy egy-egy él hány hosszú körön szerepel. Ennek a módszernek az előnye, hogy 

gyors, hátránya azonban, hogy csak azokon a hálózatokon működik, amelyek jelentős 

számú körrel rendelkeznek. Tehát a módszer első sorban a szociális hálózatokra 

korlátozódik. A biológiai és technológiai hálózatok kevés körrel rendelkeznek, így nehéz 

különbséget tenni a közösségen belüli és a közösségek közötti élek között, így ezekre a 

hálózatokra a módszer nem a legalkalmasabb közösségfeltáró eljárás.  

 

18. ábra: Radicchi és társai algoritmusa. Az ábrán látható esetben az 1-essel jelölt kör hossza 3, 

míg a 2-essel jelölt kör hossza 4. A 3-assal jelölt él nem kapcsolódik sok ilyen rövid körhöz, így ez 

az él közösségek közötti él, melynek törlésével könnyen azonosíthatóak a közösségek a hálózatban. 

(1) 

 

3.2.6.Gyakorlati példa 

Egy észak-amerikai egyetem karate klub hálózata, a Zachary karate klub hálózat. A 

hálózatban 34 személy vesz részt, akiket a csúcsok reprezentálnak.  
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19. ábra: Barátságok a karate klubban.(1) 

 

A hálózat  azért érdekes, mert egy nézeteltérés miatt, hogy emeljék-e a tagdíjakat, a 

hálózat két részre szakadt. Az egyik csoport 16, a másik 18 tagból állt, az utóbbi saját 

klubot kezdett alakítani.  

 

20. ábra: Korábbi algoritmusok által kialakult közösségek  a karate klub hálózaton.(1) 

 

A fehér és fekete szín, a tagok két közösségét mutatják, amik valóban kialakultak a 

konfliktus után. A Girvan-Newman és Raddichiék algoritmusa is a szürke kalsztereket 

hozta létre. Az ábrán jól látszik, hogy az algoritmusok mindössze egyetlen csúcsot soroltak 

rossz közösségbe. 
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