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Az utóbbi évtizedekben a hálózatok vizsgálata egy népszerű interdisz-
ciplináris tudományterület. Ennek oka, hogy a világban számos komplex
rendszer modellezhető eredményesen hálózatok használatával, a rendszer
részeit a hálózat elemeinek, a közöttük levő kölcsönhatásokat a hálózat
éleinek megfeleltetve. Ez a megközelítés sokszor segíti a rendszer mű-
ködésének jobb megértését, a hálózati topológia vizsgálata sok esetben
meghatározó a rajta lejátszódó jelenségek szempontjából. Ezzel párhuza-
mosan egyre több adat érhető el valós rendszerekről mind a hálózati topo-
lógia, mind az alkotóelemek viselkedésének szempontjából. Általában is, az
utóbbi másfél évtizedben a tudományos kutatás számára szabadon hozzá-
férhető adatok mennyisége rohamos növekedésen ment keresztül. Ezek egy
része a korszerű mérések eredményeképpen kapott egyre precízebb és pon-
tosabb adatokat tároló tudományos adatbázis, mint például a csillagászati
méréseket tároló SDSS, vagy a genetikai méréseket megosztó TCGA adat-
bázisok. Más része a társadalmat egyre jobban behálózó, egyre pontosabb
szenzorokkal (pl. hagyományos- és okostelefonok, GPS-vevővel rendel-
kező eszközök, elektronikus pénzügyi tranzakciók naplói, internetes aktivi-
tás naplói) kapott, elsősorban kereskedelmi célú adatgyűjtemény, aminek
egy részét vagy egészét létrehozója a tudományos közösség számára elér-
hetővé teszi. Erre jó példa a Twitter szociális hálózat, amiből egy minta
szabadon elérhető. Egy másfajta példa a Bitcoin virtuális pénz hálózat,
aminek a működésének elengedhetetlen feltétele, hogy az összes tranzak-
ció benne bárki számára hozzáférhető.

Az adatok ilyen mértékű növekedése mind a lehetőségek, mind az al-
kalmazandó módszerek tekintetében új paradigmát hozott a tudományba.
Az adatbányászat mára önálló, interdiszciplináris területté nőtte ki magát,
aminek jelentősége mind a tudományos, mind a kereskedelmi alkalmazá-
sokban folyamatosan növekszik. A tudományos alkalmazások esetén ez azt
is jelenti, hogy a meglevő diszciplínákon belül is megválaszolhatóvá válnak
olyan kérdések, amiket korábban, az adatgyűjtési, illetve mérési lehetősé-
gek hiányában nem lehetett vizsgálni. Emellett az új adatok vizsgálata
során új kérdések is felmerülnek, amiknek némelyike külön alterületté növi
ki magát. Társadalmi rendszerek vizsgálata esetén az adatmennyiség nö-
vekedését kísérte az adatgyűjtésre jellemző minőségi változás is. Míg ko-
rábban az emberi viselkedésre irányuló empirikus kutatások jelentős része
ellenőrzött, mesterséges környezetben végzett kísérletekre és kérdőíves fel-
méréseken alapult, manapság lehetőség van nagyskálás passzív méréseket
kivitelezni. Ezeken olyan adatgyűjtést érthetünk, ami nem igényli a résztve-
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vők aktív közreműködését, hanem a mindennapos tevékenységeik digitális
lenyomataiból nyeri ki azokat az információkat, amihez hozzájárulást ad-
tak, és amin a kutatás alapul. Ilyenekre jó példa lehet a manapság egyre
jobban az élet részévé váló online közösségi hálózatokban tett nyilvános
aktivitás.

Doktori kutatásom alatt néhány, az utóbbi években (a növekvő adat-
mennyiségnek köszönhetően) vizsgálhatóvá vált komplex hálózattal fog-
lalkoztam. A vizsgálatok során felhasznált adatok jelentős részére ráillik
a passzív mérés definíciója, az elemzések pedig néhány példát mutatnak
ezeknek a felhasználhatóságára. A két fő rendszer, ami a dolgozat fó-
kuszában áll, a Twitter szociális hálózat és mikroblog platform, illetve
a Bitcoin digitális pénzrendszer. A Twitter esetén a kutatás elsődleges
fókuszát felhasználók által nyilvánosan megosztott rövid üzenetek adják,
amiket kiegészít a felhasználók közötti kapcsolatokból felépíthető hálózat.
Különösen érdekes lehetőséget ad az, hogy a felhasználóknak lehetőségük
van az üzeneteiket az aktuális tartózkodási helyük földrajzi koordinátáival
ellátni, így lehetőségünk van nagyskálás térbeli elemzéseket is végezni. A
Bitcoin pénzrendszer egy egyedi lehetőség abból a szempontból, hogy a
tranzakciók teljes listája bárki számára elérhető, szemben a tradicionális
pénzügyi rendszerekkel, ahol ez általában bizalmas információnak számít
(a felhasználók identitását itt az védi, hogy a tranzakciós listában található
azonosítójukat nem lehet egyszerűen a valódi személyazonosságukhoz hoz-
zárendelni). Dolgozatomban néhány példát mutatok arra, hogyan lehet az
új adatforrások által nyújtott lehetőségeket kihasználni, milyen kérdéseket
lehet a segítségükkel hatékonyan vizsgálni.

Dolgozatom első részében a Twitter üzenetek tartalmának elemzésével
és a hozzá tartozó technikai kihívásokkal foglalkozom. Ennek keretében
bemutattam egy hatékony módszert a koordinátákkal ellátott üzenetek
tartalmának térbeli variabilitásának elemzésére. Módszeremet az Amerikai
Egyesült Államokból származó, több mint félmilliárd üzenetet tartalmazó
mintán mutatom be. Az üzenetek tartalmának elemzésén kívül bemutatok
egy kapcsolódó elemzést, ami a milliárdos nagyságrendű földrajzi koordi-
nátával ellátott üzenet adminisztratív régiókba sorolásával kapcsolatos ki-
hívásokat és azoknak egy lehetséges megoldását mutatja be. A következő
rész fókusza a Bitcoin digitális pénzügyi rendszer: a rendszer működésének
releváns technikai részleteinek áttekintése után bemutatom a rendszer hat
éves történetének részletes, az összes tranzakciót felhasználó statisztikai
elemzésével kapott eredményeket. Fő eredményként megmutatom, hogy
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a preferenciális csatolódás jelensége meghatározó a hálózat fejlődése so-
rán és a felhasználók vagyonának változásában is. Ezen túl, a 2012-ben
és 2013-ban lezajlott tranzakciókból felépített részhálózatokat használva
bemutatok egy eljárást, amivel a hálózat struktúrájának időbeli változása
összeköthető a bitcoin árfolyam változásaival.

Dolgozatom utolsó fejezetében a fraktáldimenzió fogalmának hálóza-
tokra lehetséges kiterjesztéseivel foglalkozom. Néhány korábbi definíció
áttekintése után adok egy új módszert, ami kifejezetten térben beágyazott
hálózatokra alkalmazható. Az így definiált dimenzió fogalom hasznosítha-
tóságát valós és véletlen hálózatokon végzett méréseken mutatom be.

Eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze:

1. A hálózatok spektrális dimenziójának fogalmára építve definiáltam
egy új dimenzió fogalmat, amit részleges vagy teljes térbeli beágya-
zással rendelkező hálózatokra lehet alkalmazni. Ezt a dimenziómér-
téket használva megmutattam, hogy egy térben beágyazott hálózat
esetén az élek hosszának eloszlása kiemelt fontossággal bír a háló-
zat struktúrája szempontjából és így a hálózat dimenzionalitását is
nagymértékben befolyásolja, ugyanakkor nem teljes mértékben meg-
határozó: hasonló élhosszeloszlással rendelkező hálózatok között is
lehetnek további, finomabb strukturális eltérések, amik a dimenzio-
nalitásban is tükröződnek. [1]

2. A robusztus főkomponensanalízis módszert az Amerikai Egyesült Ál-
lamokon belülről származó, GPS-koordinátákkal ellátott Twitter üze-
netek több százmilliós halmazára alkalmazva megmutattam, hogy
lényeges nyelvhasználatbeli különbségek vannak az USA-n belül kü-
lönböző régiókból származó Twitter felhasználók között, és ezek a
különbségek ezzel a módszerével hatékonyan elemezhetőek. Ezen fe-
lül összefüggést találtam az így kapott főkomponensek és egy korábbi
tanulmány emberek jólétét mérő eredményei között. [2]

3. Hatékony megoldást adtam a több milliárd, földrajzi koordinátával
ellátott Twitter üzenet tárolására és indexelésére az adatbázisrend-
szerünkben. A fő probléma, amit sikerült megoldanom a koordináták
besorolása tetszőleges adminisztratív régiókba, mindezt az adatbázis
többi komponenséhez jól integráltan és hatékonyan. Az itt bemu-
tatott megoldás közel százszoros sebességbeli gyorsulást jelent az
adatbázisrendszerben eredetileg rendelkezésre álló megvalósításhoz
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képest, és az alapját képezi több, azóta is folyamatban levő kutatás-
nak. [3]

4. A Bitcoin digitális pénzrendszer teljes tranzakciós listáját vizsgálva
megállapítottam, hogy a preferenciális csatolódás jelensége egy fon-
tos tényező a hálózat növekedése során, mind a tranzakciós hálózat,
mind a benne résztvevő szereplők vagyona szempontjából. A hálózat
növekedése lineáris preferenciális csatolódást, míg a vagyonok növe-
kedése szublineárisra jellemző statisztikát mutat. Ezen felül megmu-
tattam, hogy a két aspektus között kapcsolat van; a Bitcoin hálózat
résztvevőinek a fokszáma és vagyona között pozitív korrelációt mu-
tattam ki. [4]

5. A Bitcoin hálózat időfejlődését vizsgálva kimutattam, hogy a háló-
zat szerkezete és külső tényezők között kapcsolódást lehet találni; a
hálózat fejlődését egy idősor-mátrixszal reprezentálva, ennek a mát-
rixnak a néhány legfontosabb főkomponense és a bitcoin átváltási
árfolyam között jelentős korrelációt találtam. Ez mutatja, hogy a
külső jellemzők, mint a teljes mértékben a piaci hatások által meg-
határozott árfolyam, a hálózat belső szerkezetével is összefüggésbe
hozhatóak. [5]
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