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M ot ivace
20 miliard korun. Na tolik se odhadují ?kody spojené s 300 tisíci
kriminálními ?iny, které se pr?m?rn? v ?eské republice ro?n?
odehrají. Cílem práce bylo prozkoumat mo?nosti predikce a prevence zlo?in? na základ? existujících nestrukturovaných dat
(nap?. záznam? výslech? nebo sledování) a vytvo?ení ?ásti
systému, který by toto umo??oval. Takový systém by mohl pomoci nap?. polici nebo investigativním reportér?m s automatickým zpracováním nestrukturovaných dokument? a s následným doporu?ením zájmových osob, míst nebo p?edm?t?,
kterým se dále blí?e v?novat.

Wor k f low syst ém u
Dat a: Tém?? 200 novinových ?lánk?
o teroristických útocích v Pa?í?i
a Bruselu ze zpravodajského serveru
iDnes. Rovn?? testováno na 200
reálných dokumentech P?R.

Rozpozn án í pojm en ovan ých en t it : Rozpoznání jmen
osob, míst, p?edm?t?, rodných ?ísel, SPZ, dat apod.
Trojfázový pr?chod.

An on ym izace
pojm en ovan ých
en t it :
volitelná
anonymizace osobních údaj? zachovávající morfologii.
Pov??ené osoby mohou pracovat i s neanonymizovanými
údaji. Anonymizace generované sociální sít?.
Zvýr azn ?n í pojm en ovan ých en t it : z dokument? jsou
generovány HTML výstupy obsahující zvýrazn?né entity. Na
tyto soubory je pak odkazováno z dal?ích soubor? pro
usnadn?ní dal?ích analýz.

Hlavn í cíle
Nejv?t?í pozornost byla v práci v?nována extrakci osobních
jmen, ze kterých je následn? vytvá?ena sociální (kriminální) sí?
osob na základ? jejich spole?ného výskytu v dokumentech. Po
vytvo?ení této sít? a simulaci její destabilizace pomáhá systém
odpov?d?t na otázky:
-

Která osoba je v sociální síti významná?

-

Odstran?ním kterých osob lze sí? efektivn? destabilizovat?

-

Pomocí kterých osob sí? infiltrovat?

-

Která spojení jsou významná a m?la by být monitorována?

Pro zodpov?zení t?chto otázek byl p?edstaven model
bez?kálové sít?, vhodný zp?sob její destabilizace a metody
výpo?tu centralit, které umo??ují ur?ení významných uzl? v síti.
Jejich postupným odstra?ováním na základ? centralit je
simulováno zat?ení nebo výslech podez?elých osob a je sledován vliv odebírání uzl? na strukturu této sít?.
Dále je v práci p?edstaveno ur?ení nejvýznamn?j?ích entit, které
se v textech vyskytují nebo detekce ?asto se spolu vyskytujících
osob. A jeliko? zkoumané dokumenty obsahují mno?ství osobních dat, byl té? vytvo?en anonymizátor pojmenovaných entit
pro volné experimentování nepov??enými osobami.

Ur ?en í pr om in en t n ích k om u n it : ?asto se spolu vyskytující osoby. Pr ost or ová a ?asová an alýza: tvorba tepelné
mapy a graf? s frekventovanými daty.

Tvor ba sociáln í sít ?: Z rozpoznaných osob je na základ?
spole?ného výskytu v dokumentu
vytvo?ena sociální sí?. P?i její
tvorb? se zohled?uje po?et výskyt?
a koreferencí v dokumentu.

Výpo?et cen t r alit a dest abilizace sít ?: ur?ení významných osob na základ? centrality. Simulace a sledování
efektivity jejich odebrání (zat?ení/výslechu). Optimalizace
destabilizace sít? (rozpad na komponenty).

Výsledk y
Pomocí simulace destabilizace sociální sít? bylo ukázáno,
na které osoby se zam??it, aby se v síti efektivn?
znemo?nila spolupráce. Oproti náhodnému odebírání osob
se p?i cíleném u?et?ilo 69% náklad? p?i stejné mí?e destabilizace.
Rozpoznání osob dosahuje pokrytí 84% s p?esností 75%.
Navzdory vysokému výskytu politik? a vy?et?ovatel?
v testovacích datech se poda?ilo ur?it osoby, které dle dostupných informacích v t?chto událostech byly hlavními
ú?astníky nebo je významn? propojují, jako jsou nap?. S.
Abdeslam, A. Abaaoud, ?i N. Laachraoui.

