
HITS 

Hyperlink-Induced Topic Search (HITS), takisto známy ako Hubs and Authorities, je 

algoritmus na analýzu odkazov, ktorý hodnotí webové stránky. Bol vyvinutý Jonom 

Kleinbergom, profesor Oddelenia počítačovej vedy na Cornelly. Ide o predchodcu PageRanku od 

Google. HITS je aktuálne súčasťou vyhľadávača Ask.com. 

Základna myšlienka HITS vyšla z tedajšej architektúry internetu, kde niektoré z webový 

stránok boli tvz. „rozbočovače“. Išlo o webstránky obsahujúce veľké množstvá odkazov na 

webstránky. Ako obrovský katalóg. No tieto webstránky /rozbočovače/ neobsahovali žiadne 

priame a kvalitné informácie. Na druhej strane internet stáli stránky, ktoré obsahovali tzv. 

“autoritatívne informácie”. Rozbočovače /Huby/ obsahovali odkazy práve na tieto obsahovo 

kvalitné stránky /Authority/. Takže dobry Hub predstavoval stránku s odkazmy na hromadu 

iných stránok a dobre autority representovali stránky, na ktoré sa odkazovalo čo najviac Hubov. 

Pri tomto spôsobe hodnotenia, každá stránka dostala dvojaké hodnotenie. Autorita, ktorá 

hodnotila kvalitu obsahu webstránky, a hodnota hub, ktorá určovala hodnotu odkazov z danej 

stránky na iné. 

 

  



Príklad zo života 

Ak človek niečo vyhľadáva, tak tento proces nieje iba jednoduché porovnanie zoznamov 

požiadaviek, ale ide o komplexnejší pohľad na celú vec. Uveďme si ukážkový príklad. 

Predpokladajme, že chceme kúpiť auto. Ako vyhľadávaciu frázu /query/ použijeme 

„najlepší tvorca automobilov za posledné 4 roky“, aby sme získali zoznam najlepších 

automobilových značiek a ich oficiálnych web stránok. Ak sa tento dotaz opýtame svojich 

známych, môžeme očakávať, že pochopia, že „automobil“ znamená auto, vozidlo, všeobecný 

pojem zahŕňajúci dodávky, nákladné autá, a ďalšie typy automobilov. Ak tento dotaz položíme 

počítača, ktorý spustí  na texte založené ohodnocovanie, tak výsledok bude odlišný. Počítať 

prejde všetky výskyty daného slova v dokumentoch, no nedokáže inteligentne preformulovať 

otázku. A tak sa často stáva, že i keď zoznam top stránok je algoritmický správne, my sme 

očakávali inú odpoveď. Hlavným problémom je, že oficiálne stránky automobiliek nie sú 

dostatočne popisné. Tieto spoločnosti na svojich oficiálnych stránkach vôbec nemusia použiť 

slovné spojenie „výrobca automobilov“. Môžu použiť „automobilka“, prípadne na ich stránke 

nájdeme iba popis ich produktov. 

Čo je potrebné urobiť v tomto prípade? Bolo by výborné, ak by počítače obsahovali 

slovníky a ontológie, aby dokázali vytvárať synonymá a tým upraviť a prispôsobiť hľadanú 

frázu. To by zlepšilo kvalitu vyhľadávania, no stále by sme mali algoritmy založené na 

ohodnocovaní textu. No stále sme nevyriešili problém, obrovského množstva stránok, ktoré su 

relevantné pre rôzne otázky. Ak sa vrátime ku nášmu príkladu s otázkou „výrobca automobilov“ 

= „automobilka“ = „automobilový dizajnéry“, ... Stránka obsahujúca tieto frázy by sa zobrazila 

na prvom mieste, avšak táto stránka neobsahuje praktický žiadne použiteľné informácie.  

Záver je, že snaha nájsť stránky, ktoré obsahujú hľadanú frázy, je štartovacím bodom 

procesu, no je potrebný aj iný ohodnocovací systém, ktorý ohodnotí autoritu jednotlivých 

nájdených stránok. Stránku i voláme autoritou pre dotaz “výrobca automobilov”, ak táto stránka 

obsahuje cenné informácie pre nás. Oficiálne stránky automobiliek ako www.bmw.sk, 

www.skoda-auto.sk, … by mali byť autoritamy pri tomto dotaze. Takisto aj komerčné stránky 



prerdajcou týchto automobiliek by mali získa

ktoré uživateľ očakáva. No existuje ešte 

úlohou je propagácia autoritatívnych web strán

stránky. Inými slovami, huby usmer

kúpe auta, idete za predajcom, ktorý vám bol odporu

automobilov je autorita a váš 

vám váš priateľ odporučil. 

automobilov, blogy, kde ľudia diskutujú o autách, o tom, kde ich kúpili, aké majú skusenosti.

 

prerdajcou týchto automobiliek by mali získať vyššie hodnotenie autority. 

akáva. No existuje ešte ďalší typ stránok. Takzvané rozbo

úlohou je propagácia autoritatívnych web stránok. Obsahujú užitočné odkazy na autoritatívne 

uby usmerňujú vyhľadávač správnym smerom. 

kúpe auta, idete za predajcom, ktorý vám bol odporučený priateľmi. Inak povedané, predajca 

automobilov je autorita a váš priateľ je hub. Veríte svojmu priateľovi, preto dôverujete tomu, 

čil. Na internete, hubom može byť stránka obsahujúca hodnotenia 

ľudia diskutujú o autách, o tom, kde ich kúpili, aké majú skusenosti.

 

 vyššie hodnotenie autority. A to sú výsledky, 

alší typ stránok. Takzvané rozbočovače “huby”. Ich 

né odkazy na autoritatívne 

 V reálnom živote, pri 

mi. Inak povedané, predajca 

ovi, preto dôverujete tomu, čo 

 stránka obsahujúca hodnotenia 

udia diskutujú o autách, o tom, kde ich kúpili, aké majú skusenosti. 

 



Ako to funguje  

Algoritmus 

Prvým krokom je získanie výsledkov z vyhľadávanej požiadavky. Narozdiel od Google 

PageRank-u sa hodnotenie nepočíta zo všetkých webstránok ale iba z výsledkov vyhľadávaciej 

požiadavky. 

Hodnota autority a hubov sa počíta pomocou metódy vzájomná rekurzia. Vzájomná 

rekurzia je istá forma rekurzie, kde sú dve matematické funkcie podmienená jedna od druhej. 

Autorita je počítaná ako suma hodnôt všetkých hubov, ktoré ukazujú na zvolenú stránku. Hub 

hodnota sa počíta ako suma cez všetky hodnoty autorít stránok, na ktoré hub ukazuje. 

Na výpočet hodnoty autority a hubu sa používa nasledujúci algoritmus: 

1. Nastavíme všetky hub a autority hodnoty na 1 

2. Spustíme Autority update pravidlo 

3. Spustíme Hub update pravidlo 

4. Normalizujeme získane hodnoty vydelením každej hodnoty Hub sumou všetých Hub 

hodnôt umocnených na druhú a kazdú hodnotu autority takisto vydelíme sumou všetkých 

hodout autority a umocníme na druhú. 

5. Krok 2. Opakujeme, pokiaľ je to potrebné 

 

HITS algoritmus je, takisto ako Google PageRank, ineratívným algoritmom založený na 

prepojení dokumentov na webe, no medzi týmito dvoma je niekoľko zásadných rozdielov: 

• HITS sa závislý od dotazového času, narozdiel od indexovacieho času v PageRank-u. 

Hodnoty Hub a autorita sa počítaju pre važdú požiadavku zvlášť. 

• HITS sa aktuálne už skoro vôbec nepoužíva, okrem Ask.com 

• HITS pracuje s dvoma hodnotami, Hub a Autorita, na rozdiel od jednej hodnoty 

PageRank.  

  



Autority Update pravidlo 

, upravíme auth(p) pomocou vsťahu: 

 

kde n je počet stránok napojených na p a i je je stránka napojená na p 

Hub Update pravidlo 

, upravíme hub(p) pomocou vsťahu: 

 

kde n je počet stránok napojených na p a i je stránka, na ktorú je p pripojená. 

Normalizácia 

Konečná hodnota Hub a Autority je počítana opakovane nekonečne /lešie povedané, 

pokiaľ sa ich hodnota neustáli/ v jednotlivých iteráciach, takže je nutné vykonávať normalizáciu 

po každej jednotlivej iterácii. 

  



Pseudokód 

1 G := set of pages 

2 for each page p in G do 

3   p.auth = 1  

4   p.hub = 1  

5 function HubsAndAuthorities(G) 

6   for step from 1 to k do  

7     norm = 0 

8     for each page p in G do   

9       for each page q in p.incomingNeighbors do  

10          p.auth += q.hub 

11       norm += square(p.auth)  

12     norm = sqrt(norm) 

13     for each page p in G do   

14       p.auth = p.auth / norm   

15     norm = 0 

16     for each page p in G do   

17       for each page r in p.outgoingNeighbors do  

18         p.hub += r.auth 

19       norm += square(p.hub)  

20     norm = sqrt(norm) 

21     for each page p in G do   

22       p.hub = p.hub / norm    

 

  



Spôsob výpočtu 

Teraz sa pozrieme na daný problem matematicky. Každej stránke i pridelíme dve hodnoty, 

Autotiru ai a Hub hodnotu hi. Uvažujme, že stránka s vyšším ai má väčšiu hodnotu authority a 

stránka s vyšším hi má väčšiu hodnotu Hub. 

 

 

 

 



Dobrá hodnota Hub zvišuje hodnotu Autority stránky, ktoré na ňu ukazujú. Dobrá hodnota 

Autority zvišuje hodnoty Hub stránkam, na ktoré ukazuje. Nech A je matica susednosti v grafe 

SQ, v  je označenie vektoru hodnôt Autority, u je vektoru Hub hodnôt, kde: 

 

Teraz vykonáme Autority Update pravdlo a Hub Update pravidlo:  

. 

Ak uvažujeme, že pôvodné váhy uzlov sú 

 

Tak potom po k krokoch to bude: 

. 

  



Príklad 

Uvažujme jednoduchý graf: 

 

Matica susednosti v grafe je 

 

Vykonáme transformáciu: 

. 

Predpokladajme, že počiatočné hodnotyHub vektoru boli: 

.  

Potom hodnotu Autority vypočítame nasludujúcim vzťahom: 

 

A hodnotu Hub vypočítame týmto vzťahom: 

. 



Presne ako sme predpokladali, uzol 3 má najviššiu hodnotu Autority, nakoľko je to jedniné 

hrana, na ktorú ukazujú ostatné. A uzly 2 a 3 su s najvyššou hodnotou Hub. Ak by sme process 

ohodnocovania opakovali. Ískal by sme iba násobky už získaných hodnôt, takže pomer váh sa už 

nezmení. 

Pre zložitejšie grafy sa snažime hodnoty zkonvergovať ku stabiným výsledkom, no nieje 

pravidlo, že sa tak môže stať a je zložité koncové hodnoty nájsť. 

 


