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Bevezetés

A legtöbb minket körülvevő mindennapi rendszer sok kis összetevő
együtteséből, illetve az összetevők közötti kölcsönhatásokból alakul ki.
Gyakran ezek a különböző, nagyon kis részek közötti kölcsönhatások a
megfigyelhető mérettartományban váratlan viselkedéshez vezetnek. Ez
a fajta együttes viselkedés a komplex rendszerek sajátossága, a meg-
jelenő mintázatokat azonban sokszor nehéz, vagy lehetetlen megjósolni
az egyes összetevők vagy a kölcsönhatások tulajdonságaiból. Lehet-
séges viszont az is, hogy egészen különböző rendszerek viselkedésében
univerzális mintázatokra vagy törvényszerűségekre bukkanunk, ilyenek
például a skálatörvények a fizikában. Ezen univerzális törvények meg-
értése jelentős elméleti kihívás, egyben kulcsfontosságú a gyakorlati al-
kalmazások szempontjából is.

Disszertációmban emberi viselkedési mintázatokat próbáltam meg-
érteni a komplex rendszerek vizsgálati módszereinek segítségével. Az
irodalomban több példát is találhatunk arra, hogy fizikai modellek,
mint például a gravitációs vonzás vagy a sugárzás, alkalmasak emberek
kollektív viselkedésének leírására. Az ilyen és ehhez hasonló modellek
alátámasztására ma már több különböző nagy adatforrás is a kutatók
rendelkezésére áll. Doktori dolgozatomban ezek közül az adatforrások
közül a Twitter szociális hálózat ingyenesen elérhető milliárdos nagy-
ságrendű pontos földrajzi koordinátával rendelkező bejegyzéseit, mo-
biltelefonok hívásaiból származó adatokat, illetve egy részletes, hosszú
időszakot felölelő amerikai elnökválasztási választási adatbázist hasz-
náltam, amely a Harvard egyetem adattárából érhető el.

Az első fejezetben áttekintést adtam szociális médiából származó
adatok különböző típusú felhasználására, a fejezet végén összefoglal-
tam a városi skálázás jelenségére vonatkozó háttérirodalmat. Dolgo-
zatom első felében, a 2. és 3. fejezetben választási adatokon, illetve
városokban mérhető szógyakoriságokon mutatom meg, hogy a termé-
szetben sok helyütt jelen levő skálaviselkedés ezekben a rendszerekben
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is érvényes. Dolgozatom második felében, a 4. és 5. fejezetben pe-
dig két új alkalmazást mutatok arra, hogyan lehet Twitter-üzeneteket
hagyományos szocio-ökonómiai kategóriák, illetve mutatók becslésére
használni.

Tézispontok

Eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze:

1. Megmutattam, hogy az Egyesült Államok városi terüle-
teinek szavazási eredményei több választásra visszamenő-
leg skálázási viselkedést mutatnak, és a skálázási paramé-
terek összefüggéseit egy komplexitási modell segítségével
értelmeztem. [1]

Először megmutattam, hogy a 2016-os elnökválasztás adataiban
a demokrata és a republikánus pártra a nagyvárosokban leadott
szavazatok száma illik a városi skálázás törvényeire. Ez az illesz-
kedés összhangban van azokkal a megfigyelésekkel, melyek sze-
rint a nagyobb városok mind demokrata többséggel szavaztak az
elmúlt elnökválasztásokon. A városi skálázási összefüggésekben
ez a többség úgy jelent meg, hogy a demokrata pártra leadott
szavazatok száma ún. szuperlineáris exponenssel függ az összes
szavazók számától az Egyesült Államok nagyvárosi térségeiben.
Sőt, a két nagy pártra leadott szavazatok 1960-ig visszamenőleg
illeszkedtek a skálázási összefüggésekre, és a két párt skálázási
exponense függ egymástól. Megmutattam, hogy ez az összefüg-
gés következik abból, hogy ha felhasználom a vizsgált években a
skálázási összefüggéseket ayyal együtt, hogy a két pártra leadott
szavazatok valószínűsége nagyjából állandó. Ebből a megmaradá-
si törvényből a levezetett elméleti összefüggés tényleg illeszkedik
az exponensekre. Ezen kívül az évenkénti illesztések két további
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paramétere, a két tengelymetszet is összefüggésben áll az expo-
nensekkel. Emiatt egyetlen párt exponensét ismerve meg tudtam
határozni az illesztések összes paraméterét. Mivel az illesztések-
től való eltérések a demokrata pártra adtak lognormális eloszlást,
ezért a demokrata exponens az, ami ténylegesen városi skálázá-
si folyamatból származik, és a republikánus exponens, illetve a
többi paraméter származtatható a demokrata exponensből.

Majd Gomez-Lievano és társai skálázást magyarázó modelljét adap-
táltam a választási folyamatra, mely szerint minden szavazónak
el kell fogadnia bizonyos alapértékeket, vagy bizonyos kisebbségi
csoportokat a demokrata párt programjának megfelelően ahhoz,
hogy a pártra szavazzon. Minél nagyobb városban él a szavazó,
annál valószínűbb, hogy a városi életen keresztül diverz csopor-
tokkal, illetve véleményekkel találkozik, ami növeli annak valószí-
nűségét, hogy bizonyos értékeket a választó a város által közve-
títve alapvetően elfogad. Ezzel a modellel magyarázható, hogy
a demokrata párt exponense 1980 óta növekszik az elfogadandó
értékek számának a növekedésével együtt. Nemcsak az Egyesült
Államok, hanem más választási rendszerek jellemzője is lehet a
városi skálázás. A 2016-os Egyesült Királyságbeli Európai uni-
ós referendumban a maradásra és a kilépésre szavazók száma is
hasonlóan alakult a városméretek függvényében. Ennek tükré-
ben megérthető például az ún. bevándorlási paradoxon, amely
szerint azok a városok szavaztak a maradásra nagyobb arányban,
melyekben nagyobb az etnikai diverzitás.

2. Megmutattam, hogy az Egyesült Államok városi terüle-
tein a szociális médiából származó bejegyzések szavainak
gyakorisága a városi skálázás törvényei szerint függ össze
a lakosság számával. [2]

A városi skálázás eszközeivel vizsgáltam az összefüggést a Twitter
szociális hálózat Egyesült Államokból feladott bejegyzései, illetve
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a nagyvárosi területek népessége között. A bejegyzések szavainak
összesített száma, illetve az üzenetek száma is enyhén szuperli-
neáris exponenssel skálázik a népességgel. Az exponens értéke
viszont kisebb, mint az irodalomban az mért exponensek, melyek
emberek közötti interakciók különböző mérőszámaira vonatkoz-
nak. Azok a szavak, amelyek a szavak összes számához közeli
exponenssel rendelkeznek, a nyelv központi szavaihoz tartoznak,
mint például a névelők vagy a névmások. A leginkább szuperli-
neáris vagy szublineáris szavak értelme pedig illeszkedik a városi
skálázás irodalmában szuper- vagy szublineárisként észlelt jelen-
ségekhez. Tehát a népsűrűség hatással van arra, hogy az emberek
milyen jelentésű szavakat és milyen gyakorisággal választanak a
Twitteren. Azt is kimutattam, hogy a különböző szavak száma
erősen szublineárisan skálázik a lakosságszámmal, ami megfelel a
nyelvészetből ismert Heaps-törvénynek. Ez demonstrálja, hogy
bár a növekvő népsűrűséggel nő a feladott üzenetek száma, az
emberek egyre kevesebb új szót használnak a kommunikációhoz.

3. Megmutattam, hogy egy adott földrajzi terület foglal-
koztatottsági, illetve munkanélküliségi mutatói szignifi-
kánsan korrelálnak az ugyanazon területen élő lakosság
szociális hálózati adataiból általam újonnan definiált mé-
rőszámmal. [3]

Ez a mérőszám egy lineáris modellt használva a Twitter szoci-
ális hálózat bejegyzéseiből kinyerhető napi aktivitási profilokon
alapul. A kiinduló ötlet szerint az Egyesült Államok megyéiben
látható aktivitás két embercsoport átlagos aktivitási mintázatá-
ból tevődik össze. Míg az egyik csoportnak szabályos napirendje
van a munkába vagy iskolába járás miatt, addig a másik csoport
életmódja nem ennyire reguláris. Ezen két viselkedést alapul véve
felállítottam egy elméleti modellt, melyet minél kisebb négyzetes
hibával illesztettem a mért adatokhoz. A modellt illesztve két
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alapmintázatot kaptam, amely megfelelt egy korábban kelő és
korábban fekvő “aktív”, illetve egy később kelő és később fekvő
“inaktív” csoport napi profiljának. Az az együttható, amely az
egyes megyékben megadja, hogy milyen arányban kell ezen két
alapmintázatot összeadni, hogy a mért aktivitási profilt kapjuk,
az irodalomban fellelhető eddig mérőszámoknál magasabb mér-
tékben korrelált a foglalkoztatottsági mutatókkal. Így ahelyett,
hogy önkényesen választott időszakok relatív aktivitását korre-
láltatjuk a munkanélküliségi mutatókhoz, megmutattam, hogy a
teljes napi idősor alakját fel lehet használni az összefüggéshez, és
hogy ez jobb eredményre vezet, mintha csak egy adott időszak
aktivitását vennénk figyelembe. Az eredmény könnyen általáno-
sítható más adatforrásból mért aktivitásokra is.

4. Megmutattam, hogy felügyelt gépi tanulás segítségével
szociális hálózatból származó adatokból több különböző
városban is rekonstruálni lehet a mobilhívási adatokon
alapuló területhasználati klasztereket. [4]

Három különböző város, London, New York City és Los Angeles
területhasználati klasztereit (üzleti, kereskedelmi, lakó-, pihenő-
övezet, illetve vegyes használatú területek) használtam fel kiindu-
lásként. Ezek a területhasználati klaszterek mobilhívások idősorai
alapján készültek úgy, hogy a városokat 500 m×500 m-es oldal-
hosszúságú négyzetekre felosztva, majd a négyzetekben egy heti
átlagos aktvitást vizsgálva a hasonló aktivitási profilú területek
kerültek ugyanazon klaszterbe.

Ezután mindhárom városból gyűjtöttem egy évnyi bejegyzést a
Twitter online szociális hálózatról. A bejegyzéseket a koordi-
nátáik alapján a négyzetekbe soroltam, majd meghatároztam a
négyzetekben az üzenetek szavainak átlagos gyakoriságát, illetve
a szavak átlagos heti idősorát. Először megmutattam, hogy azok
a szavak, melyek heti aktivitási idősora erősen korrelál a klasz-
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terek hívásidősorával, jellemzőek az adott klaszter típusára. Egy
adott klaszteren belül a szignifikánsan gyakori szavak jelentése
szintén összefügg a területhasználattal.

Ezután egy felügyelt gépi tanulási algoritmust, az ún. Random
Forest osztályozót tanítottam arra, hogy a négyzetekből a szó-
gyakoriságok alapján elkülönítse egy városon belül a területhasz-
nálati típusokat. Az osztályozó megbízhatóan vissza tudta adni
a klasztertípust. Amennyiben a különböző városok ugyanazon
klaszteren belüli négyzeteit osztályoztam városokba, az algorit-
mus a városokat majdnem tökéletesen képes volt elkülöníteni.
Például megkülönböztette egymástól a három város üzleti ne-
gyedét, melyek egyébként a mobilhívások idősorán alapulva egy-
formák voltak. Ez a fajta megközelítés lehetőséget teremt arra,
hogy különböző adatforrásból származó eredményeket összeköt-
hessünk, illetve hogy ellenőrizhessük, hogy az egyik adathalmaz-
ból nyert eredmények milyen mértékben érvényesek egy másik
forrás adatain megismételve.
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