
Szociális hálózatok, virális videók, 
meg minden ...

Va#ay	  Gábor	  ELTE	  Komplex	  Rendszerek	  Fizikája	  Tanszék	  



Akik nélkül ez az atomcsill nem lett volna:
•  Csabai István     professzor KRFT
•  Dobos László      adjunktus KRFT
•  Stéger József     adjunktus KRFT

•  Kondor Dániel     postdoc MIT Senseable City Lab
•  Bokányi Eszter   doktorandusz KRFT

•  Kallus Zsófia       doktorjelölt Ericsson Traffic Lab
•  Szüle János         doktorandusz Ericsson
•  Sebők Tamás       doktorandusz Ericsson
•  Barankai Norbert doktorjelölt  ELTE Kármán Lab



Enrico	  Fermi	  
	  
Nobel	  Díj	  1938	  

“””Physics is what physicists do late at night.” 	  
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Adatbázisunk	  
	  	  	  2012-‐2014	  
4.0	  Billion	  tweets	  	  
1.6	  Billion	  GPS	  

130	  Million	  users	  
	  

Twi5er	  barátság	  
Top	  6	  Million	  GPS	  

122	  Million	  
Friendships	  



Twitter barátság hálózatunk @elte



KÍSÉRLETEK	  	  





Milgram kis világ kísérlete (1967)	  





A twitter barátság hálózaton megismételt kísérlet



Hány lépésre van szükség a cél megközelítéséhez?



TERJEDÉSI	  JELENSÉGEK	  
A	  fizikai	  front	  modellek	  használata	  a	  virális	  videók	  terjedésére	  







2012	  július	  15	  





A Gangnam pandémia 



Gangnam terjedés a Twitteren 



Gangnam	  terjedés	  a	  Twi#eren	  



MIRŐL	  BESZÉLNEK	  AZ	  EMBEREK?	  
Egy	  galaxis	  színkép	  elemzésre	  kidolgozo#	  módszer	  alkalmazása	  a	  
szövegek	  elemzésére	  











A	  MUNKANÉLKÜLISÉG	  	  
Sta\sz\kai	  hivatal	  a	  számítógépünkön:	  



Napi twitter aktivitás felbontása aktív és 
inaktív tweetelőkre



A számított aktív-inaktív arány és a 
munkanélküliség összehasonlítása



SZOCIÁLIS	  HÁLÓZATOK	  HATÁSA	  A	  
TÁRSADALOMRA	  



































Feleslegessé válnak a véleményformálók is! 










