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régészet elveszett lelet egyiptom kézmosás kézszárító kézszárítás papír higiénia fertőzés koronavírus covid-19 járvány nature áltudomány dezinformáció tudomány kutatás timothy 
caulfield koronavírus covid-19 történelem anyák napja történelem recept szendrey júlia karácsony linczi torta petőfi sándor gasztrotörténelem interjú pók nemzetközi űrállomás 
iss űrállomás nasa pókháló gravitáció kísérlet koronavírus covid-19 sars-cov-2 vírus kutatás fehérje fehérjekutatás biokémia laboratórium tengeri uborka állatcsempészet 
rezervátum homeopátia gyógyszerfelügyelet mérgezés digitális oktatás kémia kísérlet oktatás tananyag pandémia covid-19 futás biciklizés koronavírus covid-19 vírus fertőzés 
járvány sars-cov-2 testnedv aerodinamika testmozgás freund tamás mta magyar tudományos akadémia lovász lászló eötvös loránd kutatási hálózat kutatóintézetek magyar tudomány mta 
elnökválasztás koronavírus kína influenza határtalan tudás ceu rendezvény vallás 2019-ncov koronavírus kínai koronavírus sars mers virológia járvány járványtan vírus 
zenetudomány bartók béla népdal adatbázis történelem zeneelmélet nemzetiségek koronavírus covid-19 vakcina oltás moderna egyesült államok fda pszichológia hippokampusz 
agyműködés memória emlékezet kontextus asszociatív memória fmri hold víz vízjég sofia csillagászat naprendszer űrkutatás lro koronavírus járvány covid-19 imperial college london 
epidemiológia halálozás etológia házi macska utánzás háziasítás domesztikáció viselkedéskutatás viselkedés erdő klímaváltozás faültetés fa növény felmelegedés covid-19 
koronavírus járványgörbe zöld energia napelem szilícium gyártás energiatakarékosság megújuló energia nasa önkéntes izoláció elkülönítés mars űrhajós űrutazás 
csoportintelligencia cia pszichológia munkahely  home office  kommunikáció vénusz élet asztrobiológia foszfin földön kívüli élet kémia jcmt alma csillagászat naprendszer 
húsnélküli hús molekuláris élelmiszergyártás húsalapú táplálkozás növényi alapú táplálkozás fenntarthatóság műhús gyász matematika big five magyar matematikus genetika fenotípus 
pásztorkutya mudi puli pumi szent istván egyetem járványügy járvány világjárvány covid-19 koronavírus nagy-britannia egyesült királyság egészségügy egészségügyi ellátórendszer 
covid-19 sars-cov-2 koronavírus semmelweis egyetem i. számú gyermekklinika fertőzés egészségügy johan giesecke svédország svéd modell covid-19  koronavírus epidemiológia 
nyájimmunitás karantén sars-cov-2 fülzsír diagnosztika depresszió baktérium antibiotikum antibiotikum-rezisztencia koronavírus covid-19 járvány orvostudomány biológia 
mikrobiológia retina látás látásromlás látásjavítás vörös fény szem mitokondrium andoki kondor madár keselyű kondorkeselyű repülés vírus koronavírus járvány németország covid-19  
koronavírus epidemiológia fertőzött gyerek fertőzöttség korosztály klímaváltozás biodiverzitás biológiai sokféleség david attenborough dokumentumfilm netflix egy élet a 
bolygónkon a life on our planet környezetvédelem természet természetvédelem kagyló kihalás felmelegedés ész ventura  fejtörő feladvány  megoldás  kombinatorika  utópia  jövő 
étel hagyományos kínai orvoslás hagyományos orvoslás gyógymód gyógykészítmény gyógyszer koronavírus covid-19 járvány kína homeopátia telex freeman dyson fizika matematika dyson-
gömb dyson-raj tudós második világháború nemi erőszak háborús bűn szovjetunió wehrmacht feminizmus történelem emlékmű vörös hadsereg pető andrea kalória  édesség evolúció 
ősember kaja űrjog műhold geostacionárius műhold föld körüli pálya elon musk űrkutatás űrszemét etorobotika robotok etológia elte etológia tanszék robotika szennyvíz széklet 
koronavírus sars-cov-2 vírus járvány covid-19 szerológiai teszt koronavírus covid-19 járvány sars-cov-2 iskolabezárás sars-cov-2 covid-19 koronavírus koronavírus-járvány 
mozgalomkutatás tüntetés demonstráció protestálás politológia szfe élőlánc gerillaszínház utcaszínház politikai performansz közpolitika  interjú geológia földtörténet 
kontinensek szárazföldi kutyakutatás genetika elte etológia tanszék etológia természettudományi múzeum költözés mta nature kásler miklós akadémia korós zoltán science meetup 
karanténnapló budapest science meetup koronavírus genetika metagenomika szennyvíz járvány biodiverzitás skorpió ausztrália etológia urbanizáció városi állatok róka vörös róka 
háziasítás domesztikáció covid-19 koronavírus karantén anyaság anya család szociológia szociológiai vizsgálat régészet egyiptom szarkofág múmia ct röntgendiffrakció koronavírus 
covid-19 sars-cov-2 masz teszt selejt  kína animáció szimuláció aeroszol részecskék csepp cseppfertőzés covid-19 koronavírus vírus fertőzés járvány  koronavírus covid-19 nhs 
nagy-britannia program programozás számítógép ember gondolkodás kálmán lászló: nyelv/gép/ember nyelvészet programnyelv metagenom mikrobiológia genomika archea baktérium genetika 
szekvenálás mikrobiom  koronavírus new york  polgár judit sakk interjú világsakkfesztivál koronavírus covid-19 grafikonok viking régészet sisak covid-19 koronavírus sars-cov-2 
agykutatás agy kísérleti orvostudományi kutatóintézet kína koronavírus karantén covid-19 ázsia járvány japán dél-korea koronavírus koronavírus-teszt covid-19 vírus  járvány 
újrafertőződés kutatás orvoslás vakcina védekezés koronavírus világjárvány járvány covid-19 felkészültség egészségügy who egészségügyi világszervezet világbank figyelmeztetés 
johns hopkins egyetem döntéshozatal döntés matematika súlyozás klímaváltozás antónio guterres ensz solar orbiter nap elte cápa bambuszcápa bambuszcápa-félék  járás úszás 
szárazföldi adaptáció alkalmazkodás filogenetika filogeográfia evolúció törzsfejlődés pók pókháló hallás érzékszerv rovar  koronavírus fenntarthatóság erdővágás nobel-díj 
közgazdaságtudomány aukcióelmélet pszichopata patkány meztelen csiga citizen science lakossági felhívás csiga pincelakó meztelencsiga spacex kilövés űrhajó crew dragon űrhajós 
nasa kennedy űrállomás rovar rovarok ökoszisztéma természet ökológia kihalás koronavírus covid-19 sars-cov-2 virológia járvány etológia ezüstsirály városi állatok urbanizáció 
antropogén viselkedés állati viselkedés domesztikáció vadállat oltás oltásellenesség  koronavírus  járvány krekó péter moderna pfizer biontech mrns oltás science meetup 
karanténnapló ceu előadás riport  történelem kvantumszámítógép számítástechnika kvantumfölény kvantumprocesszor kvantumbit qubit rák  daganatos betegségek eurostat európai unió 
egészségügy kásler miklós szaglás ízérzékelés koronavírus járvány fertőzés covid-19 vírus elkülönítés karantén tünetek fül-orr-gégész nasa hold artemis űrhajós világűr űrkutatás 
holdséta ész ventura  fejtörő  megoldás lego kirakós pentominó kortizol oxitocin bolygóideg agy érintés tapintás karantén járvány koronavírus covid-19 ölelés csirke kakas 
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egészségügy kásler miklós szaglás ízérzékelés koronavírus járvány fertőzés covid-19 vírus elkülönítés karantén tünetek fül-orr-gégész nasa hold artemis űrhajós világűr űrkutatás 
holdséta ész ventura  fejtörő  megoldás lego kirakós pentominó kortizol oxitocin bolygóideg agy érintés tapintás karantén járvány koronavírus covid-19 ölelés csirke kakas 
történelem tyúk ausztrál bozóttűz  veszélyeztetett fajok koala kacsacsőrű emlős erszényesek mikrobiom  betegség kannabinoidok kannabisz kannabiszkender thc cbd koronavírus 
covid-19 kína epdiemiológia karantén  gazdasági válság koronavírus oltás oltóanyag egyesült királyság vakcina angol királynő rukkola kelbimbó keresztesvirágúak genetika gének 
időutazás elméleti fizika időparadoxon fizika matematikai modell matematika univerzum agykutatás egér demencia memória kína diktatúra tudomány szabadsága recenzió filozófia 
kiégés ausztrália tűzvész erdőtűz bozóttűz tűz új-dél-wales victoria atelier lakótelep anel évforduló panelház dunaújváros szerológiai teszt átfertőzöttség covid-19 sars-cov-2 
farkas bertalan űrutazás világűr űrhajós képek galéria 2019-ncov koronavírus kínai koronavírus vuhan-vírus új típusú koronavírus vírus járvány kína szociológia nagyváros 
budapest józsefváros viii. kerület magdolnanegyed covid-19 koronavírus egészségügy egészségügyi egyenlőtlenségek felhő  tűzvész archiválás kontextus dekódolás értelmezés adat 
információ űrhajózás nasa rakétateszt rakéta sls covid-19  koronavírus pandémia világjárvány koraszülött szülés neonatológia újszülött koraszülés elefánt részegség alkohol 
etanol emésztés emlősök antropológia evolúció genetika alkoholfogyasztás mikrobiológia fotoszintézis  hidrogén hidrogén üzemanyag alga nasa kisbolygó osiris-rex mintavétel 
aszteroida űrkutatás világűr mesterséges intelligencia gépi tanulás guardian algoritmus veréb madár madarak gyógynövény fészek üröm fekete üröm spanyolnátha járvány halálozás 
történelem éghajlat időjárás gleccser csillagászat hubble gravitációs lencse einstein-gyűrű kihalás fenntarthatóság klímacél  koronavírus prepper túlélés covid-19 koronavírus 
vakcina védőoltás oltóanyag oltás pfizer koronavírus-vakcina biontech covid-19  koronavírus városi vadvilág vadállat magyar madártani és természetvédelmi egyesület orbán zoltán 
etológia ökológia urbanizáció  koronavírus covid-19 egyesült államok éttermek kocsma bárok maszk vírus cdc szúnyog covid-19 koronavírus malária fertőző betegségek kozmológia 
világegyetem univerzum big bang ősrobbanás cukorbetegség diabétesz  koronavírus covid-19 kockázat hasnyálmirigy járvány sars-cov-2 kígyó kígyóharapás ellenszérum méhek tanulás 
rovarok észlelés gondolkodás pszichológia deep learning viselkedéskutatás csillagászat csillag nap neutrínó neutrínó-detektor cno ciklus cno fúzió magfúzió fémtartalom univerzum 
pszichológia pszichiátraia koronavírus járvány covid-19 sars-cov-2 koronavírus covid-19  dél-korea tajvan egészségügy máj májátültetés transzplantáció viking vikingek 
skandinávia genetika genom dns statisztika halálozás ksh koronavírus covid-19 influenza pcr-teszt  vírusteszt  koronavírus-járvány covid-19 sars-cov-2 klinikai járványelemző 
munkacsoport   reprezentatív teszt országos teszt interjú ausztrália régészet búvárkodás koronavírus vírus járvány covid-19 sars-cov-2 vércsoport vuhan bálna   drón snotbot 
botswana  elefánt pusztulás elefánthalál  rejtély solar orbiter napszonda napkutatás nap csillag űrkutatás parker solar probe napkorona naprendszer juhar uv-sugárzás  
klímaváltozás globális felmelegedés erdő  fák fényvédő curiosity mars gale-kráter perseverance űrkutatás élet lakhatóság marskutatás űrszonda kiborg szöcske hadseregfejlesztés 
balaton alga műhold nasa koronavírus nasa covid-19 covid-19  koronavírus légszennyezettség forgalom közlekedés  halál légszennyezettség koronavírus járványok  betegség magyar 
haltani társaság az év hala angolna jászkeszeg fürge cselle talaj termőtalaj ökoszisztéma talajlakó fao ész ventura fejtörő  megoldás kirakó  négyzet covid-19  koronavírus 
kisokos  járvány természettudományi kutatóközpont mta elte visszavonás tanulmány tudományos publikáció scientific reports nature molontay roland kína szakdolgozat matematikus 
matematika hálózatelmélet fraktál hiv aids gyász transzplantáció gén csontvelő koronavírus járvány tudósok sars-cov-2 világjárvány hal halak polip vörös-tenger tenger 
tengerbiológia pofon videó izrael jaffa régészet feltárás csecsemő temetés csernobil radioaktivitás sugárszennyezés atomerőmű erdőtűz ökológia népességfogyás
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Szöveges hálók

1. Téma-beazonoasítási altermatíva 

2. Vizuális, felhasználóbarát 

3. Különböző, átfedő témák arányai, viszonyai



TÁRSADALMI HÁLÓK



Game of Thrones - közös-jelenet háló



Hálózatos feautre-k a 6. évad után



Előrejelzett mennyiség: túlélték-e az első 6 évadot?



Jóslatok - 6. évad



Városi helyszínek népszerűsége

 244k   felhasználó  

 180k   helyszín  

    22k  legalább 2.5 éves 

    5.5  évnyi adat



Elsőre: zaj



Talán mégsem?



A városi siker hat formája



Lehetséges magyarázó változók
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Bohemian index
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Részletek

Siker-görbe előrejelzés: változók fontossága

Legfontosabb feature csoport: the társadalom 



Társadalmi hálók

1. Nem-lineáris információk 

2. Potenciális prediktor emberi viselkedést vizsgáló problémákban



Kontakt, források

Bemutatott anyagok 
https://qubit.hu/2021/01/15/a-koronavirus-es-a-jarvany-foglalkoztatta-leginkabb-a-qubitet-2020-ban  
https://networkdatascience.ceu.edu/node/342  
http://www.etd.ceu.edu/2020/janosov_milan.pdf  
 

Elérhetőség 
https://www.linkedin.com/in/milan-janosov  
janosovm@gmail.com 

www.milanjanosov.info 
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