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Abstrakt. Elektronická pošta je najrozšírenejšou aplikáciou Internetu. Okrem 
komunikácie sa email používa aj na podporu spolupráce, manažovanie úloh, 
archivovanie alebo manažment informácií a znalostí. Email tiež obsahuje 
hodnotné informácie o osobnej, pracovnej alebo komunitnej sieti človeka alebo 
organizácie. Na základe analýzy emailovej komunikácie môžeme extrahovať 
sociálne siete aj s ďalšími prepojeniami na ľudí, organizácie, lokality, témy 
alebo čas. V tomto článku popisujeme jednoduché príklady ako možno 
extrahovať sociálnu sieť z emailovej komunikácie na základe prístupov 
z oblasti extrakcie informácií a sémantickej anotácie. Tiež opisujeme 
experiment na distribuovanej architektúre Hadoop, ktorá umožňuje spracovanie 
veľkých email archívov.  
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1 Úvod 

Mailing listy ako aj bežná email komunikácia  sa používa na podporu spolupráce. 
Zároveň obsahuje hodnotné informácie a znalosti ktoré môžu byť využité na lepšiu 
podporu spolupráce alebo manažmentu informácií. Email komunikácia tiež obsahuje 
sociálnu sieť ľudí ktorí komunikujú s napojením na témy, projekty alebo problémy. 
V súčasnosti však neexistujú efektívne riešenia na využitie informácií a znalostí 
v email archívov alebo mailing listov. 
 Spracovanie emailovej komunikácie pomocou extrakcie informácií ako aj 
sémantickej anotácie vie zabezpečiť vytvorenie grafu sociálnej siete s napojením na 
iné objekty spomínané v email komunikácii. Takto vytvorená sociálna sieť spolu 
s ďalšími metadátami môže pomôcť pri lepšom vyhľadávaní informácii alebo 
spolupráci.  
 Zároveň email archívy sú čoraz väčšie tak pre osobné emaily ako aj celo firemné 
email archívy, na extrakciu informácií teda musia byť aplikované metódy ktoré vedia 
spracovávať veľké dátové zdroje. 

2 Extrakcia metadát a sociálnej siete 

Pomocou  distribuovanej architektúry MapReduce [1] od Google a jej Hadoop [2] 
implementácie sme vykonali niekoľko experimentov na email archívoch. 
V experimentoch sme extrahovali sociálnu sieť komunikácie ako ohodnotený 
orientovaný graf. Takýto graf môže byť použitý na vyhľadávanie v emailoch [3],  ako 
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poradenský systém typu Acoma (pozri obrázok 1) [7] alebo použitý na manažment 
informácií podobne ako v systéme Xobni [4].   

 
Obr. 1. Využitie extrahovaných metadát v poradenskom systéme Acoma. Acoma spracúva 
emailovú komunikáciu a pridáva odporúčania s linkami, ktoré sú platné pre daný kontext 
emailovej správy. Kontext odporúčaní je detekovaný pomocou extrakcie informácií 
a sémantickej anotácie. Kontext môže obsahovať detekované objekty ako komunikujúce osoby, 
organizácie alebo ich komunikačné siete, lokality, projekt, kontaktné informácie alebo rôzne 
biznis objekty konkrétnej aplikácie. Viac informácií o systéme Acoma je v [7]. 
 
Pomocou sémantickej anotácie sme transformovali vrcholy grafu reprezentované 
email adresami na iné vrcholy, ktoré reprezentujú ľudí (zoskupením viacerých email 
adries) – obrázok 3, skupiny, organizácie alebo krajiny – obrázok 2. Extrakcia 
informácií a sémantická anotácia boli vykonané pomocou metódy hľadania vzorov 
Ontea [5]. Experimenty boli vykonané na email archívoch s projektových 
skupinových adries (mailing listov) na ÚI SAV. Na obrázkoch 2 a 3 je zobrazená 
sociálna sieť komunikácie z jedného takéhoto projektu.   

 
Obr. 2. Sociálna sieť komunikujúcich krajín vychádzajúca s rovnakej sociálnej siete ako na 

obrázku 3, transformovaná na komunikujúce krajiny pomocou sémantického modelu. 
 



Pri extrakcii a sémantickej analýze boli získané nasledovné sémantické metadáta: 
� Sociálna sieť komunikujúcich ľudí  
� Zahŕňajúc aj úroveň interakcie (koľko emailov bolo odoslaných a prijatých) 
� Transformácie sociálnej siete na inú sieť napríklad organizácií alebo ľudí 
� Graf môže byť obohatený ďalšími metadátami o objektoch spomínaných 

v emailovej komunikácií v závislosti od sémantického modelu aplikácie ako 
organizácie, firmy, ľudia alebo geografické lokality.  

 

 
Obr. 3. Sociálna sieť komunikácie pri spolupráci s partnermi pričom ľudia s Ústavu 
informatiky sú zlúčení pomocou sémantickej transformácie ako jeden vrchol grafu.  

V našej predchádzajúcej práci [5] sme testovali sémantickú anotáciu a extrakciu 
informácií na Hadoop klástri, kde sme ukázali použiteľnosť Hadoop riešenia na takéto 
úlohy. Extrakcia sociálnej siete z emailu bola ďalšou úlohou ktorú sme portovali do 
Hadoop  klástra.  
Experimenty boli spúšťané na dvoch rôznych klástroch: 

� Kláster 1: 6 uzlový (12 jadier) Hadoop kláster založený na Intel(R) 
Core(TM)2 CPU 2.40GHz s 4GB RAM hardvéri na všetkých uzloch.  

� Kláster 2:  8 uzlový (32 jadier) Hadoop kláster založený na Intel(R) 
Core(TM)2 Quad  CPU Q9550 2.83GHz s 4GB RAM hardvéri na všetkých 
uzloch. 

Analyzovali sme email archívy rôznych veľkostí. Najväčší analyzované email archív 
bol o veľkosti 1,8 GB. Z dát sme vyextrahovali graf s 1420 vrcholmi. Výsledky sú 
zhrnuté v tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Experiment na platforme Hadoop 

Kláster Počet jadier Zrýchlenie Doba extrakcie 
1 2 - 51 min 33 sec 
1 12 5.95 8 min 40 sec 
2 32 14.87 3 min  28 sec 

Z tabuľky 1 je vidieť, že navrhnuté riešenie je škálovateľné na prostredí Hadoop. 
V tabuľke neuvádzame čas analýzy na jednom počítači, keďže algoritmus bol priamo 
napísaný pre Hadoop ako metódy Map a Reduce, ale v prvom riadku tabuľky 
uvádzame čas výpočtu na jednom (dvojjadrovom) uzle klástra číslo 1. Ak porovnáme 



zrýchlenie, vidíme,  že v prostredí  hadoop, s rastom počtu jadier rastie zrýchlenie 
výkonu takmer lineárne. 

 Spracovanie emailov na Hadoop architektúre je škálovateľné na  terabyty dát. 
Toto bolo potvrdené aj použitím Hadoop riešenia v Yahoo! produkčnom prostredí [6] 
na webových dátach. Výhoda MapReduce architektúry pre analýzu sociálnych sietí 
z email komunikácie je aj v prirodzenej integrácii počtu interakcií medzi ľuďmi 
implementovaním Reduce metódy. 

3 Záver 

 V článku sme ukázali možnosti extrakcie sociálnej siete a súvisiacich metadát 
z veľkých email archívov. Tieto metadáta môžu byť transformované a integrované so 
sémantickým modelom aplikácie a použité na zlepšenie manažmentu informácií, 
vyhľadávanie v email archívoch alebo podporu spolupráce. 
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Annotation: 

Social Network in E-mail  

Email is number one application on the Internet. Besides of communication, email is 
used for collaboration, task management, archiving or information management. 
Email contain also valuable information about personal, professional or community 
network. Based on email analysis, we can extract social networks and its relations to 
people, organizations, locations, topics, time, projects or else. In this paper we show 
simple examples how social networks can be extracted from email archives based on 
information extraction and semantic annotation. We also provides experiment on 
Hadoop distributed architecture which allows large scale email processing. 


