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 1. Introducere 
O rețea este o reprezentare abstractă pentru modelarea relațiilor dintre obiectele unei 

anumite colecții. În literatura de matematică se utilizează termenul graf pentru a reprezenta un 
astfel de concept. Aceste obiecte sunt reprezentate de entități numite noduri (sau vârfuri), iar 
relațiile lor sunt reprezentate de conexiuni (sau arce). Plecând de la această simplă structură 
matematică, multe sisteme complexe din lumea reală pot fi reprezentate intuitiv (Faraz, 2010). 
Dacă e să ne gândim la acești doi termeni simplitate și complexitate, care sunt în opoziție, am 
putea spune că, de exemplu, lucrurile simple implică un număr mic de concepte și entități, pe 
când complexitatea implică mai multe concepte. Așadar, o rețea complexă implică mai multe 
componente, dar și un număr mare de interacțiuni între acestea. Internetul este un exemplu de 
ceea ce se numește acum o rețea complexă, pe care o putem defini ca o colecție de noduri 
interconectate. Un nod poate fi orice: o persoană, o organizație, un calculator, o celulă biologică 
și așa mai departe. Semnificația a două noduri interconectate este aceea că ele sunt legate printr-o 
conexiune fizică sau una abstractă. De exemplu: două persoane se cunosc, două organizații fac 
schimb de bunuri, două calculatoare sunt conectate printr-un cablu, doi neuroni sunt conectați 
printr-o sinapsă etc (Steen, 2010). În general, analiza rețelelor complexe se studiază la nivel 
individual în ceea ce privește comportamentul nodurilor și legăturilor deoarece aceste rețele sunt 
atât de mari ca dimensiune încât este imposibil să le înțelegem sau să le prezicem 
comportamentul la nivel global. 

Dacă modelăm situații reale, din punct de vedere al rețelelor, se dovedește că rețelele 
complexe sunt peste tot. Această modelare a sistemelor din lumea reală a dat naștere unui 
domeniu de cercetare cunoscut sub numele de știința rețelelor (engl. „network science”). Baza 
acestui domeniu datează din anul 1736, unde soluția lui Leonhard Euler la faimoasa problemă a 
celor șapte poduri din Königsberg este considerată a fi prima teoremă în domeniul teoriei 
grafurilor și a științei rețelelor. Orașul Königsberg din Prusia, actualul Kaliningrad, este străbătut 
de râul Pregel, unde cele două brațe ale râului la început se unesc, apoi se separă, ca iar să se 
unească formând o insulă numită Kneiphof. Sunt șapte poduri care unesc diferite părți ale 
orașului de pe ambele părți ale râului și ale insulei (Figura 1a).  

       
   a)                b) 

Figura 1. Problema celor șapte poduri din Königsberg: a) amplasarea podurilor (Paoletti, 2011) b) 
perspectiva lui Euler sub formă de graf 
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Oamenii au încercat să găsească un traseu care să parcurgă în circuit închis toate cele 
șapte poduri doar o singură dată, dar nimeni nu a putut găsi o modalitate de a îndeplini acest 
lucru. Modalitatea în care Euler a rezolvat această problemă a fost printr-o vizualizare sub formă 
de graf, în care nodurile reprezintă teritoriile despărțite de râul Pregel, iar conexiunile între 
acestea sunt reprezentate de cele șapte poduri. Euler a arătat că această problemă nu are soluție. 
În figura 1b se poate observa că acest graf nu poate forma un ciclu eulerian, adică toate muchiile 
să fie vizitate exact o singură dată. 

Studiul rețelelor complexe joacă un rol din ce în ce mai important în știință. În vederea 
analizei rețelelor complexe se apelează, de regulă, la teoria grafurilor, fiind cea mai intuitivă 
metodă pentru a observa și extrage diverse informații structurale, relaționale sau atribute. Se 
definește formal graful G = (N, A), unde N = {n1, n2, ..., np} reprezintă setul de noduri, iar A = 
{a1, a2, ..., am} reprezintă setul de arce. Exemple de rețele complexe din lumea reală, în care 
nodurile reprezintă entitățile sistemului, iar conexiunile reprezintă legăturile dintre acestea sunt 
prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Exemple de rețele complexe 

Tipuri de rețele Noduri Conexiuni Orientare 
Informații WWW Pagini web Legături Orientată 

Internet Routere/calculatoare Conexiuni la internet Neorientată 

Sociale Colaborări 
științifice 

Cercetători Co-autori Neorientată 

Platforme de rețele 
sociale 

Utilizatori Relații de prietenie Orientată sau 
Neorientată 

Biologice Interacțiuni 
proteină-proteină 

Proteine Interacțiuni între 
proteine 

Neorientată 

Interacțiuni 
genetice 

Gene Interacțiuni între gene Orientată sau 
Neorientată 

Spațiale Rețea de transport Orașe Drumuri Neorientată 

După cum se observă în exemplul succint din tabelul 1, analiza rețelelor complexe a 
devenit foarte populară și aplicabilă într-o gamă largă de domenii precum: biologie, științe 
sociale, rețele de transport, rețele de comunicație etc. 

Utilizarea rețelelor în biologie este de interes major la momentul actual datorită faptului 
că modelarea cu rețele aduce o înțelegere mai bună în ceea ce privește relațiile dintre entități 
precum: gene, proteine, funcții biologice, boli sau medicamente. De exemplu, rețelele de 
interacțiuni proteină-proteină pot ajuta la dezvoltarea de medicamente sau descoperirea unor 
trăsături relevante despre anumite boli. 

Analiza sistemelor de transport a devenit, de asemenea, populară cu scopul de a gestiona 
sau coordona eficient liniile aeriene, transportul public, congestia drumurilor, sau rețelele de 
conducte. 
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World Wide Web este cel mai mare sistem informațional în care putem corela nodurile cu 
resurse web (documente, site-uri), iar conexiunile cu legăturile pe care o pagină web le conține. 
Informațiile pot fi extrase prin web mining, adică extragerea automată a cunoștințelor din resurse 
web. 

O rețea socială este o descriere relațională a unui set de persoane, grupuri sau organizații, 
iar analiza acestor rețele are o importanță deosebită în cercetare datorită informațiilor bogate care 
se pot extrage sau deduce din structura lor relațională. Sarcinile comune precum detecția 
comunităților, detecția anumitor grupuri sau indivizi cu influență ridicată sau modelarea difuziei 
informațiilor au o întrebuințare practică vastă în ziua de astăzi. Stadiul actual al cunoașterii în 
domeniu (engl. „state of the art”) îmbunătățește calitatea aplicațiilor precum sistemele de 
recomandare, maximizarea vânzărilor în marketing, modelarea comportamentală, detecția 
fraudelor, detecția comportamentelor agresive. Acestea sunt doar câteva exemple care se bazează 
pe analiza rețelelor sociale și sunt de un interes foarte mare în cercetare. Tehnologia disponibilă 
în ziua de astăzi este ușor accesibilă astfel încât oamenii pot interacționa prin diverse canale de 
comunicare. Datorită accesului facil în mediul online, cercetările actuale se concentrează pe 
analiza rețelelor de socializare online utilizând anumite seturi de date extrase de pe platforme de 
socializare precum Facebook, Twitter, Youtube sau de pe alte sisteme de comunicare. 

Fie că vorbim de rețele biologice, de transport, sociale sau altele, analiza acestora este de 
o complexitate ridicată și de mare interes în cercetare la momentul actual. În cazul rețelelor de 
orice tip numărul stărilor este foarte mare, chiar și pentru cazul în care componentele rețelei au 
doar două stări posibile (2m

, unde m reprezintă numărul de componente din rețea). Mai mult, 
rețeaua de orice tip ar fi ea este prin natura ei o structură redundantă. În consecință, apariția unor 
incidente în rețea afectează doar porțiuni de rețea și nu rețeaua în ansamblul ei. Deci, o rețea este 
privită ca un sistem cu degradare treptată a performanțelor și de aici dificultatea introducerii unor 
indicatori care să exprime modul în care performanțele rețelei au fost afectate.  

În analiza rețelelor complexe există o diversitate mare de subiecte care sunt abordate în 
literatura de specialitate. În ceea ce privește conceptul de rețea complexă, am abordat două 
probleme diferite: analiza comportamentală în rețelele sociale și evaluarea performanțelor 
rețelelor cu o precizie ridicată. Deși aceste probleme sunt diferite, ele au în comun modelarea 
rețelei sub formă de graf cu probabilități asociate conexiunilor sau nodurilor. Prima problemă 
este un subiect de mare interes în ziua de astăzi datorită platformelor de socializare care au luat o 
amploare deosebită. Obținerea datelor din acest mediu de socializare online face posibilă analiza 
modului în care oamenii comunică dintr-o multitudine de puncte de vedere: ce anume comunică, 
momentele de timp la care comunică, care sunt relațiile dintre persoane, popularitatea acestora, 
nivelul de interes etc. Analizând modul în care oamenii comunică și gradul lor de relaționare s-ar 
putea identifica câțiva factori generali care contribuie la procesul de răspândire a informațiilor. 
Așadar, motivația principală în alegerea acestei probleme de analiză comportamentală în rețelele 
sociale constă în dorința de a identifica și de a modela diverși factori care influențează 
răspândirea informațiilor în rețelele sociale. Cea de a doua problemă are ca scop principal 
evaluarea indicelui de fiabilitate a rețelelor complexe. Orice sistem este predispus la defectări, iar 
modelarea cu grafuri ne ajută să evaluăm fiabilitatea acestuia sau să identificăm anumite 
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componente care necesită o performanță îmbunătățită. Evaluarea performanțelor în rețele 
complexe este o sarcină dificilă, iar motivația abordării acestei probleme constă în dorința de a 
explora rețele de diverse complexități în vederea evaluării indicelui de fiabilitate prin elaborarea 
unor metode exacte sau aproximative de calcul. 

În ceea ce privește analiza rețelelor sociale, am surprins anumite tendințe 
comportamentale ale indivizilor și structuri diferite ale rețelei. Raportându-ne la comportamentul 
indivizilor în problema difuziei informațiilor prin rețelele sociale, utilizăm diverse modelări și 
tehnici de inteligență artificială. În modelarea difuziei informațiilor am introdus diferiți factori de 
influență precum: viralitatea, credibilitatea, comportamentul psihologic sau sociologic al 
indivizilor. Luând în considare acești factori de influență, dorim să observăm schimbările sau 
efectele care au loc în rețelele studiate. 

În ceea ce privește evaluarea performanțelor rețelelor, ne propunem să studiem indicele de 
fiabilitate al rețelelor care se determină utilizând probabilitățile de bună funcționare a 
componentelor. Deși considerăm cazul în care fiecare componentă are doar două stări posibile 
(defectă sau funcțională), problema determinării fiabilității unei rețele este de complexitate NP-
hard datorită spațiului foarte mare al soluțiilor. Acest lucru face ca studiile în această arie să 
continue în scopul de a obține metode de calcul a fiabilității mai eficiente atât din punct de vedere 
al numărului final de termeni obținuți, pe baza cărora se determină fiabilitatea, cât și al timpului 
de execuție, prin reducerea termenilor prelucrați. 

Așadar, obiectivele urmărite sunt următoarele: 

 modelarea difuziei informațiilor folosind diferite metode sau concepte precum 
viralitatea sau credibilitatea; 

 folosirea tehnicilor de inteligență artificială pentru a modela difuzia informațiilor; 

 folosirea tehnicilor de inteligență artificială pentru a învăța automat anumiți parametri; 

 analiza elementelor de dinamică, precum modificarea structurii rețelelor; 

 evaluarea căii de comunicație între două noduri date (sursă și destinație) folosind 
indicele de fiabilitate; 

 folosirea tehnicilor de învățare profundă pentru predicția indicelui de fiabilitate. 

Această teză este structurată pe șapte capitole. 
În capitolul 1 sunt prezentate o serie de aspecte generale cu privire la rețelele complexe, 

obiectivele urmărite și structura tezei. 
Capitolul 2 prezintă diferite tipuri de rețele și concepte de bază despre rețelele complexe. 

În funcție de problema analizată, o rețea poate fi reprezentată ca un graf cu anumite proprietăți 
(orientarea conexiunilor, atașarea unor probabilități pe conexiuni etc). 

Analiza rețelelor sociale și modelarea comportamentală a utilizatorilor este expusă în 
capitolul 3. Pentru a realiza o analiză a rețelelor sociale, mai întâi sunt identificate anumite 
proprietăți ale acestor rețele. De exemplu, în modelarea difuziei informațiilor este adesea necesar 
să identificăm o modalitate de generare a rețelelor, astfel încât structura acestora să fie cât mai 
apropiată de una reală. Totuși, utilizarea acestor proprietăți nu este suficientă pentru a modela 
diferite mecanisme, mai complexe, ale difuziei informațiilor. Din acest motiv, sunt prezentate 
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diferite tehnici de inteligență artificială care pot fi folosite în modelare, învățare și predicție. De 
asemenea, în cadrul acestui capitol este analizat stadiul actual al cercetărilor din acest domeniu. 
Modalitatea în care informațiile sunt răspândite între indivizi este un subiect de mare interes în 
cercetare datorită aplicabilității largi, precum viralitatea în marketing, răspândirea știrilor etc. 
Difuzia informațiilor este un proces complex datorită varietății mari de influențe posibile. Așadar, 
este dificil de identificat și modelat factorii care influențează difuzia informațiilor din lumea 
reală. La nivel conceptual un individ poate fi expus la o multitudine de informații, însă doar o 
parte din acestea sunt adoptate și eventual răspândite către alții. Influențele asupra deciziilor unui 
individ pot proveni din aspecte precum: interesul său față de informație, cât de credibilă este 
informația, cât de virală este informația, cât de complex este conținutul informației, care este 
părerea altora despre informație etc. Mai mult, difuzia informațiilor poate fi influențată și de 
structura rețelei, precum eliminarea sau crearea relațiilor între indivizi. 

În capitolul 4 sunt prezentate contribuțiile aduse privind diferite metode de analiză a 
difuziei informațiilor. În procesul de difuzie a informațiilor am modelat mai întâi informația sub 
formă de pachete, apoi am luat în considerare viralitatea informației, credibilitatea informației, 
gradul de încredere al individului față de prietenii săi, gradul de sociabilitate al individului și 
caracterul psihologic al acestuia. Modelarea este realizată la nivel de individ, iar decizia acestuia 
de transmitere este corelată cu o probabilitate. Această probabilitate de transmitere este 
modificată de diferiți factori pentru a modela conceptele menționate. Validarea rezultatelor este 
realizată atât pe seturi de date sintetice, cât și pe seturi de date reale. 

Modalitățile de evaluare a performanțelor rețelelor complexe sunt prezentate în capitolul 
5. Studiul este limitat la evaluarea indicelui de fiabilitate al comunicației dintre două noduri date 
(sursă și destinație). Așadar, sunt prezentate diferite tehnici de evaluare a indicelui de fiabilitate 
care se bazează atât pe conceptul de legătură minimală, cât și pe conceptul de tăietură minimală. 

În capitolul 6 se disting contribuțiile aduse în evaluarea indicelui de fiabilitate prin 
propunerea unor metode de evaluare atât exactă, cât și aproximativă. Sunt prezentate limitările 
acestor metode în funcție de complexitatea problemei studiate, iar validarea rezultatelor este 
realizată prin comparația cu alte metode din literatura de specialitate. De asemenea, metodele 
propuse sunt comparate din punct de vedere al preciziei fiabilității, dar și al timpului de execuție 
pe rețele de dimensiuni diferite. 

Sumarizarea rezultatelor obținute și diferite direcții de cercetare viitoare sunt evidențiate 
în capitolul 7. La finalul acestui capitol este prezentată lista contribuțiilor. 
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2. Caracteristici ale rețelelor complexe 

2.1. Tipuri de rețele 
 O rețea neorientată conține conexiuni care nu au o direcție specificată între noduri 
(Figura 2a). Acest lucru indică o relație în două sensuri, de aceea se mai numește și conexiune 
bidirecțională. Practic, nu există nicio diferență între conexiunea de la nodul i la j și conexiunea 
de la j la i. În consecință, o astfel de conexiune bidirecțională poate fi parcursă în ambele direcții. 
Un exemplu de astfel de rețea este rețeaua socială Facebook, unde conexiunea dintre două noduri 
A și B reprezintă relația de prietenie. Nu este nicio diferență dintre aceste afirmații: „A este un 
prieten al lui B” și „B este un prieten al lui A” (Kunegis, 2017). 

                         
a)                                                         b) 

Figura 2. Exemplu de rețea: a) neorientată, b) orientată 

 Într-o rețea orientată, conexiunile au o direcție specifică între noduri (Figura 2b). În acest 
tip de rețea, conexiunile au o relație unidirecțională, ceea ce înseamnă că acestea pot fi parcurse 
doar într-o singură direcție. Un exemplu de rețea socială orientată este Twitter, unde un membru 
poate avea alte persoane care îi urmăresc acțiunile (engl. „followers”), dar există posibilitatea ca 
acest membru să nu urmărească acțiunile persoanelor respective.  
 Atât rețelele orientate, cât și cele neorientate pot avea de asemenea o pondere, o valoare 
cantitativă asociată conexiunilor. Rețelele de acest tip se numesc rețele ponderate (Figura 3), iar 
ponderea este un număr care reprezintă intensitatea, capacitatea sau probabilitatea conexiunii 
corespunzătoare. Aceste ponderi pot fi utilizate pentru a descrie concepte precum fiabilitatea unei 
căi de comunicație, fiabilitatea rețelei etc. De exemplu, într-o rețea de transport, cu ajutorul 
acestor ponderi asociate conexiunilor putem determina intensitatea traficului din rețea. 

 
Figura 3. Exemplu de rețea ponderată 
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 O rețea dinamică este o rețea a cărei topologie se modifică în timp (Figura 4). Nodurile și 
conexiunile acesteia pot să apară și să dispară dinamic, adică evenimentele din rețea sunt 
temporale. Putem avea un timp tranzitoriu, adică dinamica este prezentă pentru o perioadă scurtă, 
iar apoi rețeaua devine statică pentru o periodă de timp mai mare. De asemenea, putem avea o 
perioadă continuă, în care modificările apar constant și sistemul trebuie să se adapteze la ele. Un 
exemplu de rețea dinamică este orice rețea de socializare online, precum Facebook, în care o 
conexiune dintre doi indivizi este întreruptă atunci când relația lor de prietenie încetează sau se 
creează o legătură atunci când un nou membru se alătură unui grup de persoane. Un alt exemplu 
în care activitatea conexiunilor variază foarte mult este rețeaua de telefonie, în care fiecare 
conexiune reprezintă un apel telefonic pentru o anumită perioadă de timp. 

 
Figura 4. Exemplu de rețea dinamică 

2.2. Concepte de bază despre rețele complexe  
 Așa cum am specificat, o rețea poate fi reprezentată prin intermediul unui graf G. La 
rândul său, graful poate fi descris utilizând o matrice M de dimensiune NxN, unde N reprezintă 
numărul de noduri din graf. Pentru un graf G putem avea diferite tipuri de reprezentări 
matriceale, după cum urmează: 

Matrice de adiacență 
 Matricea de adiacență MA, asociată grafului G are elementele definite astfel: 

 ,

1, ( , )

0, ( , )i j

dacă i j G
m

dacă i j G


  

 (1) 

Altfel spus, se completează mi,j=1 dacă există o conexiune între nodurile i și j, iar mi,j=0 în 
caz contrar. 

Matrice ponderată 
 Spre deosebire de matricea de adiacență în care elementele sunt valori booleene, în cazul 
matricei ponderate, elementele acesteia sunt ponderile wi,j asociate conexiunilor din graful G. 

 

,
,

, ( , )

0, ( , )
i j

i j

w dacă i j G
m

dacă i j G


    

(2) 

Matrice Laplacian 
 Matricea laplaciană atașată grafului G este definită astfel: 
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 L D AM M M   (3) 

unde MD reprezintă matricea diagonală a cărei elemente sunt definite de gradul fiecărui nod, iar 
MA reprezintă matricea de adiacență. 

Gradul unui nod  
 În cazul unei rețele neorientate, gradul unui nod i (di) reprezintă numărul de conexiuni 

atașate acestuia. În cazul unei rețele orientate, gradul unui nod are două componente: id   care 

reprezintă numărul de conexiuni care ies din nodul i și id   care reprezintă numărul de conexiuni 

care intră în nodul i. Gradul nodului este dat de relația (4). 

 i i id d d    (4) 

Cel mai scurt drum dintre două noduri i și j, notat li, j, reprezintă calea cu numărul minim 
de conexiuni parcurse de la un nod la celălalt. Dacă ne raportăm la un graf ponderat, drumul 
minim este dat de acea cale pentru care suma ponderilor asociate arcelor care leagă nodul i de 
nodul j are valoarea minimă. De asemenea, pe baza noțiunii de drum minim, se poate defini și 
diametrul unui graf (D) ca fiind maximul dintre toate cele mai scurte căi (5). 

 ,max( )i jD l
 

(5) 

Conectivitate 
Spunem despre două noduri i și j că sunt conectate dacă există o legătură între acestea. În 

caz contrar, spunem că sunt deconectate. În ceea ce privește o rețea, aceasta este conectată dacă 
toate perechile posibile de noduri din rețea sunt conectate. Dacă există cel puțin o pereche de 
noduri neconectate, atunci rețeaua este deconectată. 

Distribuția gradelor (pd) ne oferă probabilitatea ca un nod ales în mod aleatoriu din rețea 
să aibă gradul d. Reprezentarea lui pd este o histogramă care conține numărul de noduri cu același 
grad. Deoarece pd este o probabilitate, aceasta trebuie să fie normalizată precum este arătat în 
ecuația (6). 

 1

1d
d

p





 

(6) 

Pentru o rețea cu N noduri, histograma lui pd se obține aplicând ecuația (7), unde Nd 
reprezintă numărul de noduri de grad d. 

 d
d

N
p

N


 
(7) 

Aceste concepte de bază sunt esențiale în analiza rețelelor, însă studiul rețelelor complexe 
necesită o varietate de tehnici și metode specifice problemei considerate care să ne ajute să 
înțelegem comportamentul sistemului complex. În continuare, sunt prezentate concepte ale 
rețelelor sociale, unde sunt evidențiate diferite proprietăți ale acestora sau modul în care rețeaua 
evoluează în timp. 
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3. Analiza rețelelor sociale și modelarea comportamentală a 
utilizatorilor 
Nevoia oamenilor de a socializa prin diverse forme de comunicare a existat dintotdeauna, 

pe când mediul de socializare a suferit schimbări cu trecerea timpului fiind influențat de evoluția 
tehnologiei. Apariția Internetului a condus la o explozie a cantității de informații schimbate între 
indivizi, dar a permis în același timp și o ușurință mai mare în comunicare și crearea de noi relații 
sociale. 
 În vederea analizei rețelelor sociale se apelează de regulă la teoria grafurilor, fiind cea mai 
intuitivă metodă pentru a observa și extrage diverse informații structurale, relaționale sau 
atribute. Într-o rețea socială, nodurile reflectă indivizii, iar arcele denotă legăturile dintre aceștia. 
Aceste legături sunt de obicei neorientate, dar pot fi și orientate în funcție de rețelele sociale 
folosite. În continuare vor fi menționate câteva proprietăți cheie ale rețelelor sociale expuse de 
Aggarwal (2015). 

3.1. Proprietăți  
 Homofilia este o proprietate a rețelelor sociale în care nodurile creează legături cu alte 
noduri care au proprietăți similare în majoritatea cazurilor. Similaritatea se poate referi la sex, 
vârstă, ocupație, hobby-uri, interese etc. 
 Închiderea triadică este o altă proprietate care se bazează pe faptul că dacă două persoane 
au prieteni în comun, atunci cel mai probabil este ca și acestea să formeze o relație de prietenie. 
 Modalitatea în care sunt adăugate noi conexiuni și noduri într-o rețea are un impact direct 
asupra eventualei structuri. O rețea socială este o rețea independentă de scară (engl. „scale free”) 
sau cu alte cuvinte, o rețea care are proprietatea că gradele nodurilor au o distribuție de tip lege 
de putere (engl. „power law”). Revenind la structura rețelei, rețelele sociale au o formă 
distinctivă față de rețelele aleatorii. De exemplu, în figura 5a este prezentată o rețea aleatorie, iar 
în figura 5b este prezentată o rețea cu topologie independentă de scară. Se poate observa o 
diferență structurală majoră în acest caz. 

                          
a)                                                                                     b) 

Figura 5. Exemplu de rețele cu 30 de noduri: a) rețea aleatorie, b) rețea independentă de scară 
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Acest lucru se datorează faptului că un nod nou într-o rețea aleatorie se conecteză la alte 
noduri conform unei probabilități uniform distribuite, însă într-o rețea socială conexiunea se 
realizează conform unei distribuții de tip lege de putere (engl. „power law”) (8). În (8) P(k) este 
probabilitatea de conectare la un nod dorit i, k este gradul nodului i, iar γ este gradul exponentului 
(același pentru toate nodurile). Notația   reprezintă proporționalitate directă.   Această 
distribuție de tip lege de putere reflectă faptul că fiecare nou nod are o probabilitate aleatorie de a 
se conecta la oricare alt nod din rețea, însă această probabilitate este influențată și de gradul 
nodului la care se dorește crearea noii conexiuni (Barabási & Albert, 1999). 

 ( )P k k  , 2<γ<3 (8) 

Așadar, probabilitatea de conectare va fi mai mare către un nod de grad mai mare. 
Această influență a gradului nodului asupra probabilității nu este una liniară, ci una exponențială 
– de aici și termenul de power law. Distribuția power law este, de fapt, o consecință a unei 
proprietăți uzuale ale rețelelor reale care se numește atașamentul preferențial. Această proprietate 
poate fi descrisă în felul următor: cu cât gradul unui nod în rețea este mai mare, cu atât acesta are 
o șansă mai mare de a primi o nouă conexiune. 
 Proprietatea de „lume mică” (engl. „small world”) este o altă trăsătură pe care majoritatea 
rețelelor reale o au și aceea că numărul mediu de conexiuni dintre oricare două noduri din rețea 
este unul destul de mic. În lumea reală, acest aspect se poate exemplifica prin analiza conexiunii 
între două persoane alese aleatoriu. Chiar dacă acestea nu fac parte din același cerc social sau din 
același mediu demografic, numărul de conexiuni sociale care le conectează este de fapt unul 
foarte mic. 
 Densificarea este o proprietate a rețelelor reale în care s-a observat că în timp sunt 
adăugate mai multe noduri și conexiuni decât sunt șterse. În general, adăugarea de conexiuni noi 
în rețea are un impact mai mare decât adăugarea de noduri noi și satisface următoarea lege 
exponențială de densificare (Leskovec et al., 2005): 

 ( ) ( )e t n t   (9) 

unde e(t) reprezintă numărul de conexiuni, n(t) reprezintă numărul de noduri la momentul t, iar 
exponentul β ia o valoare între 1 și 2. 
 Apariția unei componente gigant este o consecință a densificării rețelei, dar și a 
principiului de atașament preferențial. Pe măsură ce rețeaua se densifică într-o anumită regiune, 
există o șansă mai mare ca noi conexiuni să se formeze în regiunea respectivă, adică noile 
conexiuni au o șansă mai mare de a se forma la nodurile mai dens conectate și de grad ridicat. 

Aceste proprietăți ale rețelelor nu sunt însă suficiente pentru a înțelege dinamica rețelelor 
sociale, precum: prezicerea formării de noi conexiuni, estimarea fiabilității unor căi de 
comunicații, modalitatea în care informația se răspândește prin rețea, prezicerea preferințelor 
utilizatorilor de pe o platformă socială etc. De obicei, în aceste tipuri de analiză este necesară 
intervenția umană într-un mod intens. Intervenția omului în aceste analize s-a redus drastic în 
ultimii ani datorită dezvoltării cercetării din domeniul inteligenței artificiale, aspect pe care îl 
vom dezvolta în capitolul următor. 



14 
 

3.2. Metode bazate pe inteligență artificială 
Inteligența artificială (IA) se referă la simularea inteligenței umane în mașini care sunt 

programate să gândească ca oamenii și să imite acțiunile lor. IA se realizează prin studierea 
modului în care creierul uman gândește, a modului în care oamenii învață, decid și lucrează în 
timp ce încearcă să rezolve o anumită problemă. Acest termen poate fi aplicat oricărei mașini 
care prezintă trăsături asociate cu o minte umană, cum ar fi: învățarea, rezolvarea problemelor, 
raționamentul, generalizarea, adaptarea, percepția, etc. Russell & Norvig (2020) definesc 
inteligența artificială ca fiind problema de a descrie și construi agenți care percep mediul 
înconjurător și efectuează acțiuni. Un astfel de agent este descris de o funcție care mapează 
percepțiile asupra acțiunilor. 

Tehnicile de inteligență artificială au o aplicabilitate largă și au ca scop automatizarea 
unor procese complexe care nu pot fi abordate cu metodele clasice, precum: recunoașterea și 
clasificarea imaginilor, recunoașterea vocală, planificarea automată și eficientă a traseelor rutiere, 
dezvoltarea de sisteme de recomandare pentru utilizatori în marketing și media, detecția automată 
a atacurilor cibernetice etc. Câteva din tehnicile de inteligență artificială sunt: învățarea automată 
(engl. „machine learning”), procesarea limbajului natural (engl. „natural language processing”), 
automatizare și robotică etc. În cele ce urmează vom dezvolta câteva concepte care fac parte din 
inteligența artificială. 

3.2.1. Învățarea automată 

 Învățarea automată este des folosită în ziua de astăzi pentru rezolvarea mai multor tipuri 
de probleme și prezintă avantajul că aceasta nu necesită intervenția umană decât în etapa de 
configurare a algoritmului. Învățarea automată are o aplicabilitate deosebită în asistența medicală. 
Cercetătorii și oamenii de știință au colectat imagini cu celule și au dezvoltat modele pentru 
antrenarea mașinilor în problema detectării cancerului. Pentru ca oamenii să analizeze aceste 
imagini ar fi fost necesară o perioadă îndelungată de timp, însă acum fără prea multă întârziere 
mașinile prezic șansele de a avea sau nu cancer cu o anumită precizie. Învățarea automată nu se 
limitează doar la aceste exemple, ci și în alte domenii precum inginerie chimică (Curteanu, Leon, 
Lupu, Floria, Logofătu, 2018; Were et al., 2015), finanțe (Heaton et al., 2016; Culkin & Das, 
2017), robotică (Dorigo & Schnepf, 1993; Peters, 2007) etc. Rezolvarea acestor sarcini este una 
dificilă folosind programarea clasică deoarece complexitatea logicii programului crește odată cu 
creșterea complexității problemei de rezolvat. Diferența majoră dintre programarea clasică și 
învățarea automată este aceea că în învățarea automată nu trebuie să definim logica de rezolvare a 
problemei, ci este dedusă în mod automat. 
 Obiectivul principal în tehnicile de învățare automată este chiar procesul de învățare. 
Mașinile sunt antrenate ca și creierul uman să învețe din experiență. După cum se poate observa 
în figura 6 mașinii îi sunt furnizate atât intrările, cât și răspunsurile dorite, iar procesul de învățare 
constă în descoperirea unei reguli de corelație între acestea. Ansamblul de intrări și răspunsuri 
dorite formează setul de date. 
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Figura 6. Procesul general al învățării automate 

Învățarea propriu-zisă se realizează folosind setul de date de antrenare și aceasta constă 
într-o ajustare repetată a parametrilor modelului. Acești parametri influențează deciziile 
modelului, iar ajustarea acestora se face analizând diferențele dintre predicțiile obținute de model 
și etichetele din setul de date de antrenare. Pentru a evalua dacă modelul a învățat bine sau nu, 
este necesară o etapă de verificare în care se folosește setul de date de testare. Acest set de date 
de testare conține instanțe care nu sunt cunoscute modelului. Astfel, predicțiile pe care le face 
modelul pe baza instanțelor de testare sunt comparate cu etichetele acestor instanțe. Această 
comparație este facută cu scopul de a determina care este acuratețea cu care prezice modelul. 

Diferiți algoritmi de învățare automată pot fi grupați în următoarele categorii: învățarea 
supervizată, nesupervizată și semi-supervizată. 

3.2.2. Învățarea profundă 

Învățarea profundă este o abordare a învățării automate care se bazează pe modul în care 
creierul uman filtrează informațiile. Pentru majoritatea problemelor de rezolvat este adesea 
necesară intervenția omului pentru a prelucra datele de intrare sau pentru a identifica și extrage 
anumite trăsături specifice din acestea. Această etapă de identificare și extragere a trăsăturilor 
poate fi complexă și dificil de abordat pentru oameni, cum ar fi de exemplu extragerea unor 
obiecte specifice din imagini. Pentru a elimina acest efort, etapa de identificare și extragere a 
trăsăturilor este inclusă în procesul de învățare a modelului, aceasta fiind distincția dintre 
învățarea automată și învățarea profundă. În figura 7 se poate observa că în cazul învățării 
profunde este necesar un model mai complex care conține în structura sa mai multe niveluri. 
Astfel, modelul va fi capabil să filtreze informațiile prin aceste niveluri și să învețe cum să 
prezică informațiile. 

 
a) 
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b) 

Figura 7. Comparație între două tehnici: a) învățare automată clasică, b) învățare profundă 

Această organizare pe mai multe niveluri este inspirată din modalitatea de funcționare a 
creierului, acesta fiind văzut ca un calculator complex, neliniar și cu o capacitate mare de calcul. 
Așadar, învățarea profundă are la bază folosirea rețelelor neuronale. 

Rețele neuronale de tip perceptron multistrat 

Conceptul de rețea neuronală a apărut odată cu activitatea fiziologului Warren McCulloch 
și a matematicianului Walter Pitts, când în 1943 au modelat o rețea neuronală simplă folosind 
circuite electrice pentru a descrie modul în care funcționează neuronii din creier. Deci, o rețea 
neuronală artificială este un model de calcul inspirat din modul în care rețelele neuronale 
biologice procesează informațiile. 

Perceptronul este un algoritm care modelează funcționalitatea neuronului biologic. 
Neuronul este unitatea computațională de bază a creierului și este alcătuit din: corpul celulei, 
dendrite, axon și sinapse. În figura 8 este facută o corelație între neuronul biologic și cel artificial. 
Pe baza acestei corelații, corpul celulei este reprezentat de nod, dendritele sunt intrările nodului, 
sinapsele sunt interconexiunile dintre noduri sau ponderile, iar axonul reprezintă ieșirea nodului. 

 
Figura 8. Neuronul: a) biologic b) modelat matematic 

În figura 8b se poate observa modelarea matematică a neuronului. Fiecare intrare a 
neuronului are asociată o pondere care reprezintă cât de importantă este informația semnalului de 
intrare. Neuronul are o stare internă care se numește semnal de activare sau funcție de activare. 
Semnalul de ieșire al neuronului se obține prin aplicarea unei funcții de activare asupra 
semnalelor de intrare însumate. 
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Perceptronul este un algoritm pentru învățarea supervizată, în care este necesar ca 
instanțele furnizate să conțină răspunsurile dorite, însă acesta are dezavantajul că poate învăța 
doar funcții liniar separabile. Pentru a învăța și funcții neseparabile liniar este necesară folosirea 
unui perceptron cu mai multe straturi. 

Perceptronul multistrat este o rețea neuronală reprezentată printr-o colecție mare de 
neuroni sau noduri care sunt interconectați unii cu alții prin legături sau conexiuni (Figura 9). 
Neuronii sunt aranjați în niveluri sau straturi și fiecare neuron dintr-un strat are conexiuni directe 
cu neuronii stratului ulterior. O rețea neuronală multistrat are în componența sa un strat de intrare, 
unul sau mai multe straturi ascunse și un strat de ieșire. 

 
Figura 9. Structura unui perceptron cu mai multe straturi 

Autoencodere 

Autoencoderul este o rețea neuronală artificială care este antrenată cu scopul de a furniza 
la ieșire (y) chiar informațiile de la intrare (x). Rolul autoencoderului este de a reduce 
dimensiunea intrărilor într-o reprezentare mai mică, apoi reconstruiește ieșirea din aceste date 
comprimate. Structura unui autoencoder este următoarea: un strat de intrare (x), un strat de ieșire 
(y) de aceeași dimensiune ca și cel de intrare și unul sau mai multe straturi ascunse (h). În figura 
10 sunt ilustrate două exemple de autoencodere, unul cu un singur strat ascuns (Figura 10a) și 
unul cu trei straturi ascunse (Figura 10b). 

                     
                                    a)                                                                                  b) 

Figura 10. Exemplu de autoencoder cu: a) un singur strat ascuns, b) trei straturi ascunse 
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Rețele neuronale de convoluție 

O rețea neuronală de convoluție este un algoritm de învățare profundă folosit în mod 
special pentru clasificarea și recunoașterea imaginilor, dar poate fi utilizat și în procesarea altor 
tipuri de date, precum semnale audio. O rețea neuronală de convoluție este compusă din două 
componente. Prima componentă realizează extragerea automată a caracteristicilor din datele de 
intrare și este compusă din mai multe straturi, care pot fi: straturi de convoluție și straturi de 
agregare. Cea de a doua componentă este una complet conectată în cadrul căreia se realizează 
predicția propriu-zisă, având ca intrări ieșirile primei componente. Modalitatea de organizare în 
straturi complexe (convoluție, agregare, complet conectate) este inspirată din cortexul vizual 
(DiCarlo et al., 2012). 

3.2.3. Ansambluri. Arbori de decizie. XGBoost 

Un ansamblu este o tehnică de învățare automată pentru probleme de regresie și 
clasificare, care formează un model de predicție prin gruparea mai multor modele care prezic mai 
slab. Principiul de bază al ansamblurilor este acela de a folosi mai multe modele cu performanță 
slabă de predicție și de a supune răspunsurile furnizate de aceste modele la un vot majoritar (în 
cazul clasificării) sau de a realiza media între răspunsurile individuale (în cazul regresiei). În 
figura 11 este ilustrată o schemă generală a unui ansamblu de modele. 

 
Figura 11. Exemplu de ansamblu de modele 

XGBoost (engl. „eXtreme Gradient Boosting”) este o variantă îmbunătățită a algoritmului 
gradient boosting. Clasificatorii de bază folosiți în XGBoost sunt arborii de decizie, iar o primă 
îmbunătățire adusă de acest algoritm constă în faptul că se folosesc aproximări mai bune pentru a 
crea arbori de decizie mai potriviți la fiecare iterație. Aproximările sunt mai eficiente deoarece în 
XGBoost se calculează și gradienții de ordin doi (derivata parțială de grad doi a funcției de 
evaluare a erorii), așadar erorile sunt minimizate mai eficient. 

3.2.4. Teoria evidențelor. Regulile Dempster-Shafer și Yager 

Teoria evidențelor poate fi considerată o extensie a modelului clasic de probabilitate 
deoarece valoarea unică care reprezintă o probabilitate este înlocuită de intervale de încredere. 
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Când ne raportăm la o anumită informație, pot exista diferite evidențe prin care aceasta să fie 
susținută în grade diferite sau chiar grade contradictorii. O primă modalitate de combinare a 
gradelor de încredere provenite de la surse diferite a fost dezvoltată de către Arthur P. Dempster 
și studentul său Glenn Shafer. Considerând un exemplu specific, fie domeniul Ɵ = {H1, H2, H3}, 
unde H1, H2 și H3 sunt informațiile posibile pe care utilizatorii unei rețele sociale le pot deține. 
Mulțimea Ɵ poartă denumirea de cadru de discernământ, iar elementele acesteia reprezintă 
ipoteze mutual exclusive. 

Fie m o funcție numită funcție de masă (engl. „mass function”), m: P(Ɵ)→[0,1], P(Ɵ) este 
mulțimea părților lui Ɵ, adică mulțimea formată din toate submulțimile mulțimii Ɵ. Pentru 
exemplul considerat, mulțimea P(Ɵ) este dată de ecuația (10). 

 P(Ɵ) = {Ø, {H1}, {H2}, {H3}, {H1, H2}, {H1, H3}, {H1, H2, H3}}  (10) 

O valoare a lui m, de tipul m(A), se numește masă de convingere de bază (engl. „basic 
belief mass”, BBM) care reprezintă o pondere evidențială asociată unei singure ipoteze sau a unui 
set de ipoteze ( A  ). Aplicând relațiile teoriei Dempster-Shafer, vom avea întotdeauna: 

 ( ) 0m    (11) 

 
( )

( ) 1
A P

m A


  (12) 

Spre deosebire de modelul clasic de probabilitate în care se asignează o probabilitate 
individuală pentru fiecare ipoteză, în teoria evidențelor Dempster-Shafer se poate asigna o masă 
de convingere de bază pentru oricare subset A al cadrului de discernământ Ɵ. De exemplu, dacă 
există evidența că un anumit utilizator „deține informația H1 sau informația H2 cu o masă de 
convingere de bază de 0,3”, atunci m({H1, H2}) = 0,3, însă din această evidență nu avem detalii 
despre informațiile individuale ale utilizatorului. 
 Prin folosirea funcției de masă m se pot defini câteva funcții evidențiale (engl. „evidential 
functions”). O măsură de convingere (engl. „belief”) este dată de funcția Bel: P(Ɵ) →[0,1], 
conform ecuației (13), iar aceasta reprezintă încrederea ca un eveniment să aibă loc, sau poate fi 
privită și ca o decizie pesimistă. 

 ;( ) ( )B A BBel A m B   (13) 

O măsură de plauzibilitate (engl. „plausibility”) este dată de funcția Pl: P(Ɵ) →[0,1] din 
(14), iar aceasta poate fi privită ca o decizie optimistă. 

 ( ) ( )B APl A m B   (14) 

Măsurile Bel și Pl pot fi considerate ca fiind grade de încredere pentru o anumită ipoteză 
A, iar folosirea acestora împreună formează un interval de încredere, unde Bel(A) este limita 
inferioară și Pl(A) este limita superioară. 

În continuare se pune problema combinării evidențelor provenite de la două surse 
independente (sau doi utilizatori diferiți). Regula Dempster-Shafer de combinare a evidențelor 
presupune, de fapt, combinarea maselor de convingere de bază de la surse diferite (m1, m2) pentru 
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a obține una nouă (m3), conform ecuației (15), unde numărătorul reprezintă combinația dintre 
masele de convingere de bază a surselor 1 și 2 cu condiția ca intersecția ipotezelor dintre aceste 
surse (X și Y) să reprezinte exact ipoteza de interes (Z). 

  
1 2

3

( ) ( )

1
X Y Z

m X m Y
m Z

K
 




 (15) 

 1 2( ) ( )
X Y

K m X m Y
 

   (16) 

Termenul K este un factor de normalizare și are rolul de a evita conflictele dintre ipoteze.  
În cadrul regulei de combinare Dempster-Shafer pot exista rezultate neconcludente (Ali et 

al., 2012), motiv pentru care au fost propuse și alte reguli de combinare, precum cea propusă de 
Yager (Yager, 1987). 

3.2.5. Algoritmi evolutivi 

Un algoritm evolutiv este o metodă de căutare stohastică prin analogie cu selecția naturală 
biologică. Fiind dată o problemă de optimizare, putem crea un set de soluții alese în mod 
aleatoriu, iar fiecare dintre aceste soluții are un anumit grad de adaptare. Gradul de adaptare este 
dat de o funcție de adaptare care arată cât de bună este o soluție pentru o anumită problemă. Este 
de așteptat ca setul inițial de soluții să aibă un grad de adaptare mic și se dorește căutarea unor 
soluții mai bune. În algoritmul evolutiv o soluție este denumită cromozom sau individ, iar fiecare 
cromozom conține un set de gene care reprezintă codificarea soluției. Mulțimea indivizilor se 
numește populație, iar procesul de evoluție constă în faptul că indivizii din populația actuală pot 
fi înlocuiți de alți indivizi cu un grad de adaptare mai bun, rezultând astfel o populație nouă. 
Acest proces este iterat până când se obține un individ cu un grad de adaptare suficient de bun 
sau până când se atinge o anumită limită a numărului de iterații. Fiecare nouă iterație se numește 
și generație, iar înlocuirea indivizilor de la o generație la alta se realizează prin următoarele 
operații: selecția, încrucișarea și mutația. Procesul general al unui algoritm evolutiv este prezentat 
în figura 12. 

 
Figura 12. Procesul general al unui algoritm evolutiv 



21 
 

3.3. Factorii de influență în difuzia informațiilor 
Nevoia oamenilor de a socializa prin diferite forme de comunicare a existat din totdeauna, 

în schimb mediul de interacțiune s-a schimbat în timp, fiind influențat de evoluția tehnologiei. Cu 
ajutorul rețelelor de socializare online, oamenii pot dobândi o formă de relație, pot împărtăși idei 
(Osatuyi, 2013) cu privire la diverse subiecte, în timp ce deciziile lor pot fi influențate până la un 
anumit nivel.  

Majoritatea indivizilor urmăresc să distribuie diferite informații la un număr cât mai 
ridicat de persoane din diverse motive, cum ar fi creșterea vânzărilor pentru anumite produse. În 
literatura de specialitate s-au analizat diverși factori care au o influență în răspândirea 
informațiilor și anume: caracteristicile indivizilor, caracteristicile informațiilor, structura rețelei 
sociale, dar și anumiți factori externi. O clasificare mai detaliată a factorilor de influență în 
difuzia informațiilor este propusă de Henry et al. (2017): 

 Factori psihosociali ai individului: interesul față de anumite categorii de informații, 
nivelul intelectual, nivelul de emotivitate, încrederea față de ceilalți indivizi; 

 Factori demografici: vârsta, sexul, profesia, nivelul de educație; 

 Factori cu privire la caracteristicile informațiilor: popularitatea sau viralitatea, 
conținutul, noutatea, credibilitatea, polaritatea mesajelor (idei negative, pozitive sau 
neutre); 

 Factori cu privire la caracteristicile individului pe o platformă socială: vechimea 
contului, credibilitatea individului, perioada de activitate, rata de logare; 

 Factori ai structurii rețelei sociale: structura locală a conectivității unui individ, 
poziționarea unui individ (central, periferic), numărul de comunități la care un individ 
este conectat; 

 Factori externi (sursele de informare care nu provin din rețeaua socială analizată): 
informarea din mass-media (radio, televizor), site-uri web, comunicare verbală. 

Într-o primă etapă este necesară o analiză a unor difuzii reale pentru a determina care sunt 
factorii mai importanți care influențează difuzia informațiilor. Acești factori de influență pot fi 
luați în considerare pentru a propune diferite mecanisme sau reguli ale unui model de difuzie a 
informațiilor. Complexitatea ridicată a modalității în care informațiile se răspândesc prin rețea 
implică dificultăți în găsirea unui singur factor care are un impact major în difuzia informațiilor. 
Din acest motiv, în analiza răspândirii informațiilor sunt evidențiați, de obicei, mai mulți factori 
de influență din diferite categorii.  

3.3.1. Analiza viralității în difuzia informațiilor 

În procesul continuu de schimb de informații s-a observat că unele subiecte pot deveni 
virale (Weng et al., 2013; Pastor-Satorras & Vespignani, 2001; Centola, 2010; Ugander et al., 
2012) și pot direcționa și controla atenția multor utilizatori. Acest termen, viralitate, reflectă 
popularitatea unui anumit subiect sau mesaj într-un mediu social. O definiție mai clară a viralității 
este dată de Hemsley (2018) ca fiind “un proces de difuzie word-of-mouth în care un mesaj este 
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transmis în mod activ de la o persoană la alta, în interiorul și între mai multe rețele personale slab 
conectate, și este marcat de o perioadă de creștere exponențială a numărului de persoane expuse 
la mesaj”. Viralitatea este un avantaj al rețelelor sociale deoarece permite ca o anumită informație 
să fie distribuită mai ușor între membrii rețelei. Există diferite modalități de a analiza cum 
informațiile virale sau mai puțin virale sunt transmise printr-o rețea socială. Factorii care 
determină răspândirea unui mesaj sunt: mărimea rețelei, topologia acesteia, nivelul de 
interconectare între indivizi și interesele acestora pentru anumite subiecte. De asemenea, 
poziționarea mesajului inițial poate avea un impact mare. O altă analiză posibilă este urmărirea 
comportamentului mesajelor în timp și extragerea diferitelor perspective asupra rețelei sociale 
studiate, o analiză care este utilizată în marketing și în diverse domenii de cercetare similare. 

Pe baza lucrărilor din literatura de specialitate, am identificat diverși factori care 
influențează viralitatea informației. În primul rând putem spune că o informație devine virală 
dacă aceasta este răspândită într-un timp relativ scurt prin întreaga rețea. Factorul principal al 
viralității este dat de conținutul informației datorită interesului individual sau colectiv al 
utilizatorilor asupra informației respective. Pe de altă parte, viteza de răspândire a informației 
poate fi influențată în mod indirect de structura rețelei. De exemplu, difuzia unei informații cu un 
nivel de interes crescut poate fi lentă când conectivitatea indivizilor care dețin această informație 
este redusă. Din acest motiv, unele studii corelează analiza viralității cu găsirea indivizilor 
influenți ai rețelei deoarece aceștia au un impact mare în transmiterea informațiilor.  

3.3.2. Analiza credibilității în difuzia informațiilor 

Rețelele sociale au multe avantaje și sunt foarte populare. De exemplu, numărul de 
persoane care au cel puțin un cont pe o anumită rețea socială a crescut considerabil. Rețelele 
sociale permit oamenilor să se conecteze și să interacționeze mai ușor unii cu alții, ceea ce 
conduce la o modalitate mult mai ușoară de a obține informații. Cu toate acestea, un dezavantaj 
major al rețelelor sociale este că unele informații pot fi neadevărate, așadar s-au realizat studii cu 
privire la credibilitatea informațiilor care sunt răspândite prin rețelele sociale. 

Așadar, dacă ne raportăm la conceptul de credibilitate putem spune că un individ are în 
vedere filtrarea informațiilor. Acest concept poate fi privit din două perspective: credibilitatea 
informației sau credibilitatea sursei de informare. Credibilitatea față de informație a unui individ 
este strâns legată de nivelul de expertiză sau cunoaștere al individului, motiv pentru care 
conținutul informației este un principal factor de influență în difuzie. Pe de altă parte, 
credibilitatea sursei de informare poate fi un alt factor de influență în difuzia informațiilor și 
poate fi identificată, în general, prin istoricul sursei sau prin popularitatea acesteia într-un anumit 
context social. 

3.4. Dinamica difuziei informațiilor 
Rețelele sociale sunt entități dinamice, la care se pot alătura noi indivizi sau se pot pierde 

alte legături deoarece membrii nu mai interacționează între ei. Analiza dinamică a rețelelor 
sociale este importantă în schimbările topologiei rețelei și, de asemenea, în difuzia informațiilor. 
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Raportându-ne la rețelele dinamice, acestea sunt rețele care variază în timp și abordările statistice 
sau simulările sunt necesare pentru a studia modul în care aceste rețele evoluează, se adaptează 
sau răspund la o intervenție externă. Pentru a putea observa dinamica rețelelor sociale este 
necesară o arhitectură bine definită a modului în care informațiile sunt împărtășite între indivizii 
rețelei, cum ar fi: structura conexiunilor între aceștia, gradul de comunicare, timpul la care se 
transmit informațiile etc.  

Difuzia informațiilor în rețelele sociale este un proces dinamic influențat de structura 
rețelei și de diferiți factori de influență. De exemplu, dacă ne referim la structura rețelelor, 
aceasta poate fi modificată în timp sau poate fi chiar necunoscută. Un alt aspect interesant al 
dinamicii constă în faptul că fluxul de informații poate determina anumiți indivizi să-și creeze 
conexiuni între ei datorită intereselor pe care le au în comun. Așadar, putem spune că modalitatea 
de creare a relațiilor, strategia sau decizia indivizilor de a transmite informații și apartenența 
indivizilor la anumite comunități sunt câteva din aspectele principale ale dinamicii difuziei 
informațiilor.  

3.5. Predicții în difuzia informațiilor  
Predicția poate furniza informații despre posibilitatea apariției unor evenimente viitoare 

pe baza unor cunoștințe inițiale, iar aceasta este una din cele mai folosite sarcini cu o importanță 
deosebit de ridicată în majoritatea domeniilor. Problemele de predicție in marketing sunt printre 
cele mai cunoscute la momentul actual, acestea fiind cel mai adesea întâlnite în sistemele de 
recomandare, unde cumpărătorilor li se prezintă o varietate de produse sau servicii cât mai 
apropiate de interesul acestora într-un mod automat. 

Raportându-ne la lucrările din literatura de specialitate, putem spune că predicția difuziei 
informațiilor este o problemă complexă. În primul rând, predicția impune cunoașterea unui istoric 
anterior al modalității în care informațiile s-au răspândit. Acest istoric nu este întotdeauna ușor de 
obținut, ceea ce este adesea un impediment în această problemă. Pe de altă parte, în funcție de 
trăsăturile disponibile, predicția difuziei informațiilor ne ajută să descoperim care dintre aceste 
trăsături au o importanță mai mare în evoluția difuziei informațiilor. Câteva exemple de trăsături 
pe care le-am identificat sunt: conținutul informației, profilul utilizatorului, conectivitatea 
utilizatorului sau apartenența utilizatorului la anumite comunități. Aceste descoperiri pot fi utile 
și luate în considerare atunci când sunt dezvoltate modele de difuzie a informațiilor, chiar dacă 
acestea nu se bazează pe algoritmi de predicție. 



24 
 

4. Contribuții privind metode de analiză a difuziei informațiilor 
În acest capitol sunt prezentate contribuțiile aduse privind diferite metode de analiză a 

difuziei informațiilor. Mai întâi am modelat informația sub formă de pachete, apoi am luat în 
considerare diferiți factori de influență în difuzia informațiilor, precum: viralitatea informației, 
credibilitatea informației, gradul de încredere al unui individ pentru prietenii săi, gradul de 
sociabilitate al individului și caracterul psihologic al acestuia. În analiză am folosit atât rețele 
sintetice cu topologie independentă de scară, cât și rețele reale. Rețelele generate sunt rețele cu 
topologie independentă de scară deoarece structura acestora imită cel mai bine structura rețelelor 
reale. În metodele propuse am luat în considerare modelarea difuziei la nivel de individ, în care 
decizia acestuia de a transmite sau nu o anumită informație depinde de diferiți factori de 
influență. În funcție de metoda propusă, am observat evoluția difuziei informațiilor fie în raport 
cu indivizii care au același număr de prieteni, fie la nivel de rețea. 

4.1. Protocol de difuzie cu modelarea informației sub formă de 
pachete 
Floria & Leon (2016) propun un model pentru a studia eficiența transmiterii informațiilor 

prin rețele sociale. Rețelele sociale folosite în acest studiu sunt rețele sintetice cu topologie 
independentă de scară. Pentru a crea o rețea cu topologie independentă de scară presupunem că 
fiecare nod nou se conectează la m noduri existente, formând astfel exact m conexiuni la 
introducerea acestuia în rețea. Atunci când cele m conexiuni sunt create folosim probabilitatea de 
conectare din ecuația (8) pentru ca rețeaua generată să aibă o topologie independentă de scară. 

Legăturile dintre noduri au asociată o probabilitate notată cu p, iar pentru simplitatea 
modelării, am ales ca toate conexiunile să aibă aceeași valoare a probabilității la un moment dat. 
Informația este reprezentată ca o colecție de pachete, motiv pentru care acest model oferă 
posibilitatea ca unele noduri să conțină informația incompletă. Pentru a iniția difuzia unei 
informații prin rețea alegem un nod sursă care conține toate pachetele. Transmiterea efectivă a 
informației de la un nod transmițător către vecinii acestuia se realizează la nivel de pachete. 
Astfel, fiecare vecin al nodului transmițător poate primi doar anumite pachete din informație, în 
funcție de probabilitatea asociată conexiunii. 

În funcție de diverși factori precum probabilitatea conexiunilor, structura rețelei sau 
numărul de vecini ai unui nod (gradul nodului), informația se poate răspândi mai greu sau mai 
ușor prin rețea. Pentru a determina cantitatea de informație prezentă la un nod, se introduce 
termenul de eficiență a nodului, iar aceasta reprezintă procentul de pachete primite. 

În acest studiu realizăm diferite scenarii de simulare precum: rețele de 100 și 1000 noduri 
slab sau puternic conectate, diverse valori pentru probabilitatea asociată conexiunilor și alegerea 
unor noduri sursă cu diferite grade. Structura rețelelor rămâne neschimbată pe parcursul 
simulărilor, iar numărul de pachete care compun informația este 10. 

În figura 13 ilustrăm eficiența medie a nodurilor de același grad pe axa Y, iar pe axa X 
sunt ilustrate gradele posibile ale nodurilor. 
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Figura 13. Eficiența medie a nodurilor de un anumit grad cu diferite noduri sursă: rețea de 100 noduri 

puternic conectată (m=3), probabilitatea conexiunilor p=0,4 

 Pentru o vizualizare intuitivă a răspândirii informațiilor, în figura 14 sunt ilustrate două 
rețele puternic conectate (m=3) în care nodurile sunt colorate cu diferite intensități ale culorii gri 
în funcție de eficiența fiecăruia. O culoare de gri mai închisă reflectă faptul că nodul a primit mai 
multe pachete (eficiență mare), iar în caz contrar nodul are o culoare de gri mai deschisă. 

    
a)                                                                            b) 

Figura 14. Structura rețelelor cu a) 100 noduri și b) 1000 noduri. Culoarea nodurilor reflectă nivelul 
eficienței acestora: o culoare de gri mai închisă semnifică eficiență mai ridicată 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Ef
ic

ie
nț

ă 
re

țe
a

(%
)

Probabilitate de transmitere de bază (pb)

Grad nod sursă = 3 Grad nod sursă = 5 Grad nod sursă = 8

Grad nod sursă = 11 Grad nod sursă = 15 Grad nod sursă = 17

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Ef
ic

ie
nț

ă 
re

țe
a

(%
)

Probabilitate de transmitere de bază (pb)

Grad nod sursă = 3 Grad nod sursă = 6 Grad nod sursă = 11

Grad nod sursă = 16 Grad nod sursă = 22 Grad nod sursă = 32

 
a)               b) 

Figura 15. Eficiența rețelei pentru diferite probabilități ale conexiunilor și m=3: a) rețea 100 noduri, b) 
rețea 1000 noduri 
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Probabilitatea p a conexiunilor este un alt parametru care are o influență majoră în 
transmiterea informațiilor prin rețea. Se poate observa în figura 15 că eficiența pentru întreaga 
rețea are o creștere aproximativ liniară la început, iar apoi atinge o valoare de 100%. Această 
creștere liniară este un efect al unei difuzii accelerate care se datorează conectivității mari a 
nodurilor: informația ajunge într-un timp scurt în centrul rețelei și este în continuare puternic 
răspândită. 

4.2. Introducerea conceptului de viralitate în difuzia informațiilor 
O altă modelare a difuziei informațiilor este prezentată de Floria, Leon & Cașcaval (2017) 

în care este introdus conceptul de viralitate a informației, scopul fiind acela de a analiza influența 
viralității asupra procesului de răspândire a informațiilor. Realizăm o serie de simulări în care 
luăm în considerare diferiți factori și condiții atunci când un mesaj cu o anumită viralitate este 
răspândit prin rețele cu diferite structuri și observăm cum evoluează numărul de mesaje transmise 
prin rețea. 

La fel ca și în studiul anterior (Floria & Leon, 2016), pentru a iniția procesul de difuzie a 
informațiilor alegem un nod sursă și presupunem că un nod poate trimite o informație o singură 
dată și poate primi de mai multe ori. În plus, luăm în considerare următorii factori de influență în 
difuzia informațiilor: cantitatea de informație primită de la vecini și viralitatea mesajelor. Mai 
mult, nu mai folosim probabilități asociate conexiunilor, ci probabilități asociate nodurilor. 
Pentru o anumită simulare alegem o probabilitate de bază (pb) cu aceeași valoare pentru toate 
nodurile. Pentru a modela influența viralității (β) asupra probabilității de bază a unui nod (pb), 
aplicăm o serie de transformări conform următoarelor ecuații pentru a se obține o probabilitate 
influențată de viralitate (pvir). 
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Această influență a viralității este modelată într-o manieră în care poate fi controlat atât 
sensul viralității (negativ, neutru, pozitiv) cu ajutorul parametrului β, cât și gradul de scalare al 
viralității folosind factorul de scalare b. Pentru a obține o probabilitate influențată de viralitate pvir 
în intervalul [0, 1] folosim o funcție sigmoidă (19).  

Pentru a analiza modalitatea în care viralitatea influențează difuzia informațiilor luăm în 
considerare trei valori ale parametrului β: 0 (influență negativă), 0,5 (influență neutră) și 1 
(influență pozitivă). În cazul în care β=0,5, pvir nu este influențată de viralitate, ceea ce înseamnă 
că pvir = pb. În figura 16 se poate observa că diferența maximă dintre pvir și pb este atunci când pb 

= 0,5 și β=0 sau β=1. 
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Figura 16. Impactul valorii viralității asupra probabilității de bază 

Când un nod dorește să trimită informația, decizia acestuia este influențată de 
probabilitatea pvir, însă propunem să luăm în considerare și numărul de mesaje primite ale 
nodului ca un factor de influență în decizia sa de transmitere. Astfel, pentru a calcula 
probabilitatea finală de transmitere pmsg a nodului folosim două metode: una empirică și una 
analitică. 

În cazul metodei empirice propunem ca decizia unui nod de a transmite sau nu o 
informație către unul din vecinii săi să fie determinată conform pseudocod 1.  

Pseudocod 1. Modalitatea empirică de calcul a probabilității de transmitere pmsg a unui nod cu n mesaje 

 

În (20), parametrul a reprezintă un factor de control și alegem ca valoarea acestuia să fie 
1,15 deoarece dorim ca pmsg să aibă o creștere relativă de 20% față de pvir atunci când ne raportăm 
la valoarea lui pvir de 0,5. 

 _ 2

1
msg n vir a

p p
n    (20) 

1   funcție calculează_pmsg(n) 
2       count[j] = 0, j=1...n 
3       pentru fiecare încercare i=1 până la max_încercări execută 
4           pentru fiecare număr de mesaje j = 1 până la n execută 

5                _ 2

1
msg j vir a

p p
n    

6                r = Random(0,1); 
7                dacă r < pmsg_j execută 
8                    count[j]++; 
9                    break; 
10              sfârșit 
11          sfârșit 
12      sfârșit 

13  
1

[ ]

_

n

msg
i

count i
p

max încercări

  

14  sfârșit funcție 
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Cu toate acestea, metoda empirică este consumatoare de timp și din acest motiv 
introducem o aproximare analitică (21) care furnizează același rezultat cu o eroare foarte mică. 

 
1

1

1

4

in
vir

msg vir
i

p
p p





   
 

  (21) 

 Expandând (21) obținem expresia (22), în care fiecare termen din serie devine 
semnificativ mai mic, adică același efect ca și în cazul metodei empirice. 

 
0 1 2 1

1 1 1 1
...

4 4 4 4

n

vir vir vir vir
msg vir vir vir vir

p p p p
p p p p p

                         
       

 (22)  

Modelarea difuziei informațiilor este realizată pe baza unui set de reguli la nivel de nod, 
procedura fiind descrisă de următorii pași: 

 dacă un nod are cel puțin un mesaj și nu a transmis încă, se aplică ecuația viralității 
(19) cu scopul de a se recalcula probabilitatea de bază; 

 se efectuează un nou calcul asupra probabilității de transmitere a nodului în funcție de 
numărul de mesaje pe care acesta îl deține, folosind (21); 

 nodul va răspândi informația doar vecinilor săi care încă nu au transmis nimic; 

 difuzia este încheiată în momentul în care toate nodurile au transmis. 

Pentru a observa impactul viralității asupra difuziei informațiilor luăm în considerare două 
rețele de 100, respectiv 1000 noduri cu structuri diferite: slab conectată (m=1) și puternic 
conectată (m=2). Când valoarea viralității este β=0, difuzia informațiilor prin rețea este mai puțin 
eficientă (Figura 17a), iar ipoteza noastră este că evoluția are o formă sigmoidă incompletă în 
care punctul de inflexiune lipsește deoarece informația ajunge la puține noduri din rețea ceea ce 
cauzează o difuzie lentă a informației. Aceeași evoluție se obține și pentru rețeaua de 1000 noduri 
slab conectată (Figura 17b), cu diferența că eficiența rețelei este mai mică datorită numărului 
mare de noduri (informațiile nu se răspândesc bine atunci când avem un număr mare de noduri 
slab conectate). 
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a)                                                                                b) 

Figura 17. Evoluția eficienței pentru o rețea slab conectată cu: a) 100 noduri, β=0, b) 1000 noduri, β=0,5 

Cu toate acestea, când nodurile rețelei sunt puternic conectate, eficiența rețelei are o 
formă sigmoidă (Figura 18) deoarece sunt mai multe căi prin care informația poate să ajungă la 
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noduri, așadar sunt mai multe noduri care adoptă informația și difuzia este accelerată după 
punctul de inflexiune. 
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a)     b) 

Figura 18. Evoluția eficienței pentru o rețea puternic conectată cu: a) 100 noduri, β=0, b) 1000 noduri, β=0 

 În ceea ce privește evoluția numărului de mesaje, rezultatele experimentale evidențiază 
faptul că atunci când avem o influență pozitivă a viralității (Figura 19b), numărul mediu de 
mesaje este mai mare în comparație cu cazul în care avem o influență negativă (Figura 19a) 
pentru diverse probabilități de bază. 
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  a)       b) 

Figura 19. Dinamica transmiterii mesajelor – rețea de 100 noduri, slab conectată: a) β=0, b) β=1 

4.3. Introducerea conceptului de credibilitate în difuzia 
informațiilor 
O altă analiză în ceea ce privește răspândirea informațiilor este propusă de Floria, Leon & 

Logofătu (2018). În această analiză introducem conceptul de credibilitate a informațiilor și 
propunem un protocol în care difuzia informațiilor false este inhibată. Abordarea noastră se 
bazează pe teoria evidențelor Dempster-Shafer și regula Yager, care joacă un rol important în 
decizia unei persoane dacă trimite sau nu informațiile primite. De asemenea, luăm în considerare 
și gradul de încredere al unui nod față de vecinii săi. Mai mult, propunem un algoritm de simulare 
care ne permite să observăm difuzia a două informații contradictorii care sunt răspândite simultan 
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de două noduri sursă diferite. Fie I una din cele două informații și considerăm că această 

informație este cu caracter adevărat. Fie I  cea de a doua informație, cu caracter fals, transmisă 
de către cel de-al doilea nod sursă. Informațiile fiind contradictorii, ne propunem realizarea unui 
mecanism decizional probabilistic de transmitere a informațiilor bazat pe teoria Dempster-Shafer 
și regula Yager cu scopul de a dezvolta un mecanism de suprimare în transmiterea informației cu 
caracter fals. 

În ceea ce privește decizia probabilistică de transmitere a nodurilor, nu dorim să asociem 
nodurilor o probabilitate de bază, ci o listă de grade de încredere (Figura 20). Alegem această 
abordare deoarece dorim ca fiecare nod să aibă „punctul lui de vedere” asupra unui vecin. 

 
Figura 4. Lista gradelor de încredere asociate nodurilor 

Gradele de încredere pe care un nod le are pentru vecinii săi sunt cuantificate ca fiind 
valori reale din intervalul [0, 1] și le folosim în regula de combinare Dempster-Shafer sau regula 
Yager pentru a defini evidențe pentru informațiile care se transmit. Având în vedere aceste grade 
de încredere și regulile de combinare a evidențelor, vom descrie în continuare comportamentul 
unui nod transmițător și cel al unui nod receptor. 

În ceea ce privește un nod transmițător, decizia de transmitere a acestuia este determinată 
pe baza evidențelor cumulate (când acesta a primit informații). În cazul nostru un nod poate avea 
cel mult două convingeri deoarece avem doar două tipuri de informații care sunt răspândite prin 
rețea. Convingerea cumulată de către un nod care trebuie să transmită este transformată într-un 
interval de încredere, unde aceasta este limita inferioară a intervalului. În modelul nostru nu avem 
evidențe legate de plauzibilitate, adică nu avem evidențe împotriva informațiilor, așadar inițial 
plauzibilitatea are valoarea 1 și reprezintă limita superioară a intervalului. Atunci când nodul 
trebuie să transmită, se verifică intervalele acestuia de încredere. Dacă nodul conține două 
intervale de încredere, atunci aplicăm regula Dempster-Shafer sau regula Yager pentru a le 
combina. După ce două intervale de încredere sunt combinate, obținem alte două intervale de 
încredere diferite pe baza cărora definim anumite cazuri decizionale cu scopul de a modela 
probabilitatea de transmitere a informațiilor. În funcție de intervalele de încredere obținute, 
utilizăm distribuția Gauss împreună cu un prag de transmitere T, acesta fiind un parametru de 
control în modelul nostru. 

În ceea ce privește comportamentul unui nod receptor, când acesta primește o informație, 
gradul de încredere pe care îl are pentru nodul transmițător devine pentru el o evidență, și anume 
convingerea (engl. „belief”). Un nod receptor poate primi o informație de la nodul transmițător 
doar în următoarele cazuri: fie nu a primit nicio informație, fie a primit doar un singur tip de 
informație. 



31 
 

Propunem ca scenariul difuziei informațiilor să fie împărțit în trei etape: simularea inițială 
(nu se cunoaște care din cele două informații este cu caracter adevărat), stabilirea informației cu 
caracter adevărat (ajustarea gradelor de încredere) și simularea finală (observarea efectului 
ajustării gradelor de încredere). 

Pentru a ilustra modul în care difuzia informațiilor false este inhibată, alegem pentru 
studiu trei rețele cu dimensiuni și topologii diferite. În rețelele studiate alegem două noduri sursă 
care conțin informații cu caracter diferit. Cele două surse alese sunt marcate cu două culori 

diferite: verde (S1) și roșu (S2). Sursa S1 transmite informația I , iar sursa S2 informația I . Pentru 
a ilustra difuzia informațiilor colorăm nodurile cu diferite intensități ale culorii gri, în care 
culoarea alb semnifică faptul că nodul a primit doar informații de tip I , iar negru fiind asociat 

pentru cazul în care nodul a primit doar informații de tip I . 
Pentru simularea inițială, am ales ca valoarea pragului de transmitere să fie de 0,5 și se 

pot observa în figura 21 cele trei rețele care au nodurile colorate în funcție de informațiile 
primite. 

 

 

 

Figura 21. Difuzia simulării inițiale a celor două tipuri de informații 

După finalizarea simulării inițiale, cea de a doua etapă constă în ajustarea gradelor de 
încredere, iar noi considerăm că informația I  este cea cu caracter adevărat. În figura 22 se poate 
observa cu ușurință că ajustarea gradelor de încredere are un efect de inhibare în ceea ce privește 

răspândirea informației I , adică nodurile care conțin informația cu caracter fals au o culoare de 
gri mai deschisă. 

 

 

 

Figura 22. Difuzia simulării finale a celor două tipuri de informații 

Considerând un alt scenariu pentru rețeaua de 100 noduri, în care alegem ca valoarea 
pragului de transmitere să fie 0,55, se poate observa în figura 23a (simularea inițială) că în 
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momentul coliziunii celor două tipuri de informații difuzia este inhibată pentru anumite noduri. În 
modelul propus, un prag de transmitere mai mare reflectă faptul că un nod are o șansă mai mică 
de a transmite o informație. Nodurile colorate cu portocaliu sunt acele noduri la care difuzia 
ambelor informații a fost complet inhibată. După stabilirea informației cu caracter adevărat, se 
poate observa în figura 23b (simularea finală) că nu mai există noduri la care difuzia să fie 
inhibată complet datorită ajustării gradelor de încredere.  

 
a) 

 
b) 

Figura 23. Difuzia informațiilor prin rețea cu pragul de transmitere de 0,55: a) simulare inițială, b) 
simulare finală (după stabilirea informației adevărate) 

Această analiză a conceptului de credibilitate este prezentată și în (Floria, Leon & 
Logofătu, 2019), care este o extindere a lucrării (Floria, Leon & Logofătu, 2018). În această 
analiză luăm în considerare noi studii de caz, precum: o poziționare diferită a nodurilor sursă, 
posibilitatea ca un nod sursă să nu transmită întotdeauna același tip de informație pe durata unei 
simulări, o rețea de 1000 noduri, adăugarea de noi conexiuni la rețelele inițiale și o analiză a 
numărului de mesaje care s-au răspândit prin rețea. 

În rezultatele experimentale ilustrăm cu linie continuă evoluția numărului de mesaje 
obținută la simularea inițială și cu linie punctată cea obținută la simularea finală. Evoluția 

mesajelor pentru informațiile I și I este deosebită prin linii de culoare diferită: verde pentru I și 
roșu pentru I . Rezultatele experimentale sunt realizate pe rețele de 100, respectiv 1000 noduri, 
iar în cele ce urmează sunt discutate rezultatele obținute pe diverse scenarii care includ aspectele 
studiului extins. 

Scenariu cu o rețea de 100 noduri și fără conexiuni adăugate 

Pentru varianta cu două noduri sursă periferice și o valoare a pragului de transmitere de 
0,5 se poate observa în figura 24a, la pasul de simulare 7, că evoluția celor două informații se 
modifică în același timp în cazul simulării finale, adică informația de tip I este încurajată să se 

răspândească, iar informația de tip I  este inhibată. Crescând valoarea pragului de transmitere 
(Figura 24b), informațiile se răspândesc mai greu prin rețea. După cum am aratăt și în figura 23, 
în cazul simulării inițiale, într-o anumită arie a rețelei nu ajunge nicio informație. În schimb, în 
simularea finală, informația I este încurajată să se răspândească, dar într-o măsură foarte mică. 
Acele noduri care aveau o culoare portocalie primesc totuși o cantitate mică de informație de 
tipul I. Din acest motiv observăm o creștere foarte mică a evoluției pentru informația I în 
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simularea finală (Figura 24b). Prin urmare, pragul de transmitere este un parametru sensibil în 
modelul nostru deoarece o modificare a valorii sale duce la un impact semnificativ în difuzia 
informațiilor. 
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a)      b) 

Figura 24. Evoluția numărului de mesaje pentru cazul a două surse periferice și cu o valoare a pragului de 
transmitere de: a) 0,5; b) 0,55 

În studiul de caz cu o sursă periferică și una centrală considerăm că informația I este 

răspândită de sursa periferică și I  de sursa centrală. Comparând figurile 25a și 25b, se poate 

observa că în simularea inițială informațiile transmise de către sursa centrală S2 ( I ) sunt 
răspândite în toată rețeaua, iar când informația adevărată este stabilită ca fiind cea transmisă de 
către S1 (I), difuzia acestui tip de informație este totuși încurajată. 

 
     a) 

 
b) 

Figura 25. Difuzia informațiilor prin rețea cu o sursă centrală și una periferică, cu o valoare a pragului de 
transmitere de 0,45: a) simularea inițială; b) simularea finală 

Scenariu cu o rețea de 100 noduri și cu noile conexiuni adăugate 

 În studiul de caz cu adăugarea de noi conexiuni la rețeaua inițială, ne dorim să observăm 
cum este influențată difuzia informațiilor de aceste conexiuni adăugate. Alegem să adăugăm un 
număr de conexiuni echivalent cu 10% din numărul de conexiuni ale rețelei inițiale. Rețeaua 
modificată cu noile conexiuni adăugate este ilustrată în figura 26, unde arătăm doar simularea 
inițială pentru cele două variante: două noduri sursă periferice (Figura 26a), o sursă periferică și 
una centrală (Figura 26b). 
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                   a) 

 
           b) 

Figura 26. Simularea inițială utilizând rețeaua cu noile conexiuni adăugate și o valoare a pragului de 
transmitere de 0,5: a) surse periferice; b) o sursă periferică și una centrală 
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a)                                                                             b) 

Figura 27. Evoluția numărului de mesaje pentru cazul cu surse periferice și o valoare a pragului de 
transmitere de 0,5: a) rețeaua inițială, b) rețeaua cu noile conexiuni adăugate 

Comparând figura 27a și figura 27b se poate observa diferența dintre rețeaua inițială și 
cea cu noile conexiuni adăugate în ceea ce privește evoluția numărului de mesaje. După ce 
procesul de adăugare a conexiunilor s-a încheiat, noile legături s-au format aleatoriu în cea mai 

mare parte în jurul sursei S2 (care transmite I ) și nu este surprinzător faptul că informația I  este 
mai bine răspândită prin rețea. Pe de altă parte, se observă în figura 27a că în cazul simulării 
inițiale informația I are un vârf maxim de aproximativ 20 de mesaje, în timp ce în figura 27b se 
observă că în rețeaua cu noile conexiuni adăugate informația I are un vârf maxim de aproximativ 
10 mesaje. Odată cu această scădere a numărului de mesaje putem spune că modelul nostru ia în 
considerare coliziunea informațiilor pe parcursul difuziei acestora. De asemenea, putem observa 
că în rețeaua cu noile conexiuni adăugate, coliziunea dintre cele două informații are loc mai 

devreme deoarece informația I  este prezentă în majoritatea rețelei. 

Scenariu cu o rețea de 100 noduri, fără conexiuni adăugate, iar informațiile 
false nu sunt întotdeauna transmise 

În acest studiu de caz, dorim să analizăm impactul difuziei informațiilor atunci când nodul 
sursă S2 transmite ambele tipuri de informații și alegem ca sursa S2 să transmită și informația I cu 

o probabilitate de 20%, iar informația falsă I  cu probabilitatea rămasă de 80%. 
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Când avem o sursă centrală și una periferică, comparând figurile 28a și 28b, numărul de 
mesaje pentru informația I devine mai mare (atunci când S2 transmite periodic și I) în acea 
regiune în care răspândirea informațiilor false este cea mai activă, adică în jurul pasului de 
simulare 4. De asemenea, în cazul simulării finale se poate observa că numărul de mesaje de la 

informația I scade la pasul de simulare 7, comparativ cu cazul în care S2 transmite întotdeauna I . 
Această scădere se datorează faptului că informația I este răspândită mai bine în pașii anteriori de 
simulare 3-5. 
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a)                                                                           b) 

Figura 28. Evoluția numărului de mesaje pentru o sursă centrală și una periferică și o valoare a pragului de 

transmitere de 0,45: a) sursa S2 trimite doar I , b) sursa S2 trimite I cu o probabilitate de 20% și 80% I  

Scenariu cu o rețea de 1000 noduri și fără conexiuni adăugate 

 În studiul de caz realizat pe rețeaua de 1000 noduri simulăm difuzia informațiilor folosind 
valoarea pragului de transmitere de 0,45, iar în figura 29 sunt prezentate rețelele colorate atât 
pentru simularea inițială, cât și pentru cea finală. Evoluțiile difuziilor sunt similare cu cele ale 
unei rețele de 100 noduri. 

 

a) 

 

b) 
Figura 29. Difuzia informațiilor prin rețeaua de 1000 noduri cu o sursă centrală și una periferică și o 

valoare a pragului de transmitere de 0,45: a) simularea inițială; b) simularea finală 
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4.4. Modelarea psihosocială a nodului în difuzia informațiilor 
 Un protocol de difuzie a informațiilor în rețele sociale este propus în (Floria & Leon 
(2020), A Novel Information Diffusion Model Based on Psychosocial Factors with Automatic 
Parameter Learning, submitted to journal Computer Science and Information Systems) și sunt 
luați în considerare diferiți factori de influență cu privire la decizia individului de a transmite sau 
nu informațiile primite. Comportamentul difuziei este modelat la nivel de individ, unde luăm în 
considerare atât personalitatea acestuia din punct de vedere psihologic, cât și gradul său de 
sociabilitate. În plus, atunci când un individ dorește să transmită o informație, propunem ca 
acesta să aibă în vedere și credibilitatea informației respective. Utilizatorii nu pot trimite 
informații întotdeauna, ci numai în anumite perioade. Plecăm de la premiza că aceștia se loghează 
la o platformă socială cu o anumită rată medie de logare. Spre deosebire de alte modele de difuzie 
(Chen et al., 2017; Mazzoli et al., 2018), propunem ca majoritatea parametrilor modelului propus 
să fie învățați cu ajutorul unui algoritm evolutiv. Așadar, având un model de difuzie și învățarea 
automată a parametrilor, obiectivul nostru constă în obținerea unei evoluții cât mai precisă a 
difuziei informațiilor prin compararea acesteia cu difuzii extrase din seturi de date reale. 
 În modelul nostru propunem să avem trei tipuri de noduri, și anume: nod sursă, nod 
special și nod informator. Un nod sursă este acel nod care deține informația la începutul simulării 
și o transmite bazându-se doar pe probabilitatea de bază atașată nodului. Cel de-al doilea tip de 
nod, nodul special, are o probabilitate de transmitere care este determinată conform celor două 
modelări și propunem să fie influențată și de credibilitatea informației. Ultimul tip de nod, nodul 
informator, are o probabilitate de transmitere de 100% și o credibilitate a informației de 100%. 
Propunem folosirea acestui tip de nod pentru momentul în care dorim să încurajăm brusc 
socializarea dintre noduri. 

În ceea ce constă modalitatea de transmitere a informațiilor în faza inițială doar nodurile 
sursă dețin informația împreună cu credibilitatea atașată acesteia. Decizia nodului de a transmite 
sau nu informația este o probabilitate determinată în funcție de tipul nodului: 

 

,

,

1 ,

b

transmitere f

P nod sursă

Prob P nod special

nod informator


 



 (23) 

unde Pb este probabilitatea de bază (aceeași pentru toate nodurile), iar Pf este probabilitatea finală 
determinată în funcție de modelarea psihosocială. În funcție de probabilitatea Probtransmitere, dacă 
nodul are șansa de a transmite informația, acesta o va răspândi către toți vecinii săi împreună cu 
credibilitatea atașată acesteia. Un nod poate transmite informația de mai multe ori datorită 
logărilor repetate și, de asemenea, un nod contorizează separat informațiile primite de la fiecare 
dintre vecinii săi. Nodul special are un comportament particular atunci când răspândește 
informațiile. Decizia de transmitere Pf a unui nod special se bazează atât pe modelarea 
psihologică, cât și pe cea sociologică, la care se include și credibilitatea informației: 

 ( ) ( )f p p s s tP P W P W CredInfo n      (24) 
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unde Pp este probabilitatea din modelarea psihologică, Ps este probabilitatea modelării 
sociologice, Wp și Ws sunt ponderi care controlează impactul lui Pp și Ps, iar CredInfo(nt) este 
credibilitatea pe care nodul nt o are asupra informației. CredInfo(nt) este determinată pe baza 
tuturor credibilităților primite de la vecinii nodului nt. În figura 30 arătăm schema de ansamblu a 
modelării probabilității Pf, iar mărimile care descriu această probabilitate sunt explicate succint în 
tabelul 2 la care includem și expresiile ratelor de logare pe care un nod le poate avea. 

 
Figura 30. Părțile componente ale probabilității Pf 

Tabelul 2. Mărimile principale utilizate în modelarea difuziei informațiilor 

Expresie Descriere succintă 

1

( ) ( )
v

t i
i

CredInfo n W CredInfo i


   

Modelarea credibilității informației. 
Ponderea Wi este raportul dintre numărul 
de informații primite de la vecinul i și 
numărul total de informații primite de la 
toți vecinii. 

interes util

interes util

N N
Activare

Max Max





 

Gradul de activare al nodului care este 
corelat cu interesul său pentru informație 
și cu nivelul de utilitate al informației. 

Wp = 1- Ws Ponderea modelării psihologice. 
atenuare total

p

F Msg

v
PAtenuare e




  
Modelarea plictiselii față de subiectul 
discutat. 

__ ( )

1

1 infl socialinfl social ProcVecini FP
e   


 

Probabilitatea care influențează modelarea 
sociologică în funcție de procentul de 
vecini activi ai nodului. 

_ _( )1 activa re mo del socialP rocVecini F

sW e     
Ponderea modelării sociologice care se 
bazează pe procentul de vecini activi ai 
nodului. 

__ ,

1 ,

toleranta sociala

s

Timp scurs F

s p
P

s p

e W W
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Modelarea plictiselii nodului față de 
activitățile vecinilor. 

_

_

_ start socializare

max socializare

CeasSimulare T
Timp scurs

T


  Modelarea timpului scurs din momentul în 

care vecinii nodului sunt destul de activi. 
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Rata de logare a unui nod în funcție de 
ponderile Ws și Wp. 

_
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Rata de logare finală în funcție de 
momentele de timp ale zilei pe parcursul 
simulării. 

Protocolul de difuzie a informațiilor propus conține un număr mare de parametri care 
influențează evoluția difuziei. Acest lucru face ca alegerea valorilor potrivite pentru parametrii 
modelului să fie una foarte dificilă atunci când avem în vedere obținerea unei evoluții a difuziei 
cât mai apropiată de evoluția reală. Învățarea automată a parametrilor este soluția care ne ajută în 
această problemă și alegem să folosim un algoritm evolutiv. În tabelul 3 arătăm parametrii 
modelului nostru de difuzie care sunt învățați cu ajutorul algoritmului evolutiv, iar în tabelul 4 
arătăm parametrii care nu sunt învățați. 

Tabelul 3. Parametrii modelului de difuzie care sunt învățați de algoritmul evolutiv 

Parametru Semnificație 

normal  Rata de logare folosită de nodurile cu un număr redus 
de vecini activi 

social  Rata de logare folosită de nodurile cu un număr ridicat 
de vecini activi 

credW  Pondere de control asupra creșterii credibilității 
informației pe parcursul difuziei 

actW  Pondere de control asupra nivelului de activare din 
probabilitatea Pp 

atenuareF  Factor de atenuare pentru probabilitatea Pp 

_ _activare model socialF  Factor de control pentru a ajusta evoluția ponderii Ws 

_toleranta socialaF  Factor de control pentru a ajusta atenuarea 
probabilității Ps 

_max informatorT  Perioada maximă de timp în care un nod informator 
răspândește informația 

Tabelul 4. Parametrii modelului de difuzie care nu sunt învățați de algoritmul evolutiv 

Parametru Semnificație 
Pb Probabilitatea de bază a nodurilor 

CredInfo Credibilitatea inițială a informației  
Tstart_socializare Timpul la care vecinii nodului sunt destul de activi (Ws > 

Wp) 
Tmax_socializare Perioada maximă de timp în care un nod devine plictisit de 

activitatea vecinilor săi 
Tstart_informator Momentul de timp la care nodurile informatoare se 
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activează și încurajează brusc difuzia informației 

_i nfl socialF  Factor de control pentru a ajusta evoluția lui Pinfl_social 

Obiectivul algoritmului evolutiv este de a găsi valori potrivite pentru cei 8 parametri din 
tabelul 3 astfel încât, prin simulare, acesta să obțină o evoluție a difuziei informației cât mai 
apropiată de cea reală. 

Modelul nostru de difuzie a informațiilor este evaluat pe două seturi de date reale care 
conțin activitatea utilizatorilor în timp. Primul set de date este o colecție de informații privind 
activitatea utilizatorilor de pe Twitter în perioada în care a fost anunțată descoperirea bozonului 
Higgs (De Domenico et al., 2013a), iar acest set de date conține și structura rețelei. Al doilea set 
de date, memetracker9 (Leskovec et al., 2009), este o colecție mare de date în care schimbul de 
informații dintre utilizatori este descris de mesaje text sau link-uri către alte pagini web. Acest set 
de date conține difuziile mai multor subiecte care sunt colectate pe parcursul mai multor luni de 
zile. Dintre subiectele discutate de utilizatori, alegem două dintre acestea: „lipstick on a pig” și 
„fundamentals of our economy are strong”. Evoluțiile difuziilor extrase din aceste seturi de date 
sunt furnizate separat algoritmului evolutiv cu scopul de a găsi valori potrivite ale parametrilor 
din modelul de difuzie a informațiilor propus. 

În figura 31 arătăm atât evoluția difuziei reale, cât și evoluția difuziei obținută de modelul 
nostru pentru ambele seturi de date. Prin linie continuă ilustrăm evoluția reală a difuziei, iar prin 
linie punctată este ilustrată evoluția difuziei obținută de modelul nostru de difuzie. În cazul 
setului de date memetracker9, în figura 31b grupăm evoluțiile difuziilor celor două subiecte pe 
același grafic pentru a se observa cu ușurință momentele de timp diferite la care utilizatorii 
discută despre aceste subiecte. Se poate observa că evoluțiile obținute cu modelul nostru de 
difuzie sunt foarte apropiate de cele reale. 
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    a)                                                                          b) 

Figura 31. Difuzie simulată în comparație difuzia reală a setului de date: a) Higgs, b) memetracker9 

Spre deosebire de alte lucrări (Chen et al., 2017; Mazzoli et al., 2018), în care parametrii 
sunt ajustați manual prin simulări repetate, noi prezentăm un model în care parametrii acestuia 
sunt învățați automat, iar difuziile obținute sunt foarte promițătoare în comparație cu cele reale. 
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5. Evaluarea fiabilității rețelelor 
 Teoria fiabilității rețelelor se aplică în sistemele din lumea reală care pot fi modelate cu 
rețele stohastice, cum ar fi sistemele de comunicații, rețelele de senzori, sisteme de distribuție a 
energiei electrice etc. Datorită faptului că este greu de definit și de evaluat un indicator de 
fiabilitate asociat rețelei în ansamblul ei, studiul fiabilității se limitează cel mai adesea la 
comunicația dintre două noduri specificate: sursă (s) și destinație (t). Funcția de fiabilitate pentru 
calea de comunicație dintre nodurile s și t este notată cu Rs-t și exprimă probabilitatea menținerii 
neîntrerupte a acestei legături într-un interval de timp specificat. Evaluarea fiabilității trebuie să 
ia în considerare atât probabilitățile de bună funcționare ale nodurilor, cât și ale conexiunilor. 
Dacă se dorește evaluarea fiabilității luând în considerare doar conexiunile, atunci nodurile sunt 
considerate perfect fiabile. Ideea de bază pentru această abordare este aceea că defectarea unui 
nod inhibă toate liniile incidente în acel nod. 

5.1. Evaluarea fiabilității pe baza conceptului de legătură minimală 
O legătură minimală este un drum care unește nodul sursă de nodul destinație, fără ca un 

nod să fie vizitat de mai multe ori. Pentru a obține expresia fiabilității sunt necesare două etape: 
determinarea setului de legături minimale și determinarea produselor disjuncte pe baza acestor 
legături minimale. 

Să considerăm următorul set de legături minimale 1 2{ , , , }npMPS MP MP MP  , unde np 

este numărul total de legături minimale. O legătură minimală iMP MPS  este descrisă de un 

produs de variabile logice asociate anumitor elemente din rețea, iar probabilitatea acestei legături 
este dată de ecuația (25). 

 ( )
i

i x
x MP

Pr MP p


  (25) 

Pe baza acestui set de legături minimale se definește funcția de structură 
1

np

i
i

S MP


 , iar 

fiabilitatea rețelei s tR   este calculată aplicând (26). 

 
1

( )
np

s t i
i

R Pr S Pr MP


 
   

 
  (26) 

Pentru a simplifica calculul fiabilității se transformă funcția de structură S într-o formă 
echivalentă S’ care să conțină numai produse disjuncte (DP), adică un set de produse care 
exprimă condiții mutual exclusive. Aceste produse disjuncte se mai numesc și termeni mutual 
exclusivi și formează mulțimea DPS. Astfel, plecând de la funcția de structură echivalentă S’, 
care conține numai produse disjuncte, expresia de calcul a fiabilității este următoarea: 
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 ( ) ( )s t j j
jj

R Pr S Pr DP Pr DP

 
   

 
  (27) 

5.2. Evaluarea fiabilității pe baza conceptului de tăietură minimală 
Prin tăietură se înțelege un set de componente de rețea a căror defectare conduce la 

întreruperea comunicației dintre nodul sursă și nodul destinație. Tăietura este minimală dăcă nicio 
submulțime a sa nu mai are această proprietate. Să considerăm următorul set de tăieturi minimale 

1 2{ , , , }ncMCS MC MC MC  , unde nc este numărul total de tăieturi minimale. Ca și la 

abordarea bazată pe legături minimale, o tăietură minimală iMC MCS  este descrisă de un 

produs de variabile logice asociate anumitor elemente din rețea, însă tăietura minimală ne 
furnizează o non-fiabilitate și este dată de ecuația: 

 ( )
i

i x
x MC

Pr MC q


   (28) 

Pe baza acestui set de tăieturi minimale se definește funcția de structură 
1

nc

i
i

S MC


 , iar 

fiabilitatea rețelei s tR   este calculată aplicând (29). 
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1 ( ) 1
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s t i
i

R Pr S Pr MC


 
     

 
  (29) 

Pentru a obține o expresie mai simplă a fiabilității, în cazul tăieturilor minimale se 
procedează în aceeași manieră ca și în cazul legăturilor minimale. Adică, mai întâi se obține setul 
de produse disjuncte DPS, apoi fiabilitatea rețelei se determină cu relația (27). 

În concluzie, problema determinării fiabilității rețelei cu două noduri date, atât pe baza 
legăturilor minimale, cât și a tăieturilor minimale, se reduce în esență la găsirea produselor 
disjuncte care definesc o funcție de structură echivalentă S'. Unul dintre cei mai cunoscuți 
algoritmi SDP (engl. „Sum of Disjoint Products”) care transformă funcția de structură S într-o 
formă echivalentă S' compusă numai din produse disjuncte este cel propus de Abraham (1979). 

Metoda bazată pe teorema lui Abraham 

 Fie P și Q două produse nedisjuncte și 1 2{ , ,..., }kX x x x  setul de variabile logice incluse 

în P și care nu aparțin lui Q. P este un produs boolean, în timp ce Q poate fi și un produs mixt. 
Conform teoremei lui Abraham, se poate scrie următoarea expresie logică: 

 2 31 1 1 2 1 2 1... ... k kP Q P x Q x x Q x x x Q x x x x Q         (30) 

Algoritmul lui Abraham este un algoritm de inversare a unei singure variabile (engl. „SVI-
Single Variable Inversion”) cu scopul de a obține setul de produse disjuncte. Pentru a transforma 
funcția de structură S într-o formă echivalentă S', acest algoritm are următorii pași: 
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 Legăturile minimale din MPS sunt sortate crescător după lungimea lor; 
 Primul termen (legătură minimală) este considerat primul produs disjunct; 
 Al doilea termen se dezvoltă în raport cu variabilele care apar numai în primul termen 

pentru a deveni mutual exclusiv cu acesta. Un produs disjunct obținut poate fi absorbit 
de legăturile minimale precedente; 

 Se repetă operația pentru toți termenii din MPS astfel încât aceștia să fie mutual 
exclusivi cu produsele disjuncte obținute. 

Metoda de tip MVI 

 Pentru a transforma funcția de structură S într-o formă echivalentă S’, care să conțină 
numai produse disjuncte, tehnica MVI (engl. „Multiple Variables Inversion”) presupune 
parcurgerea acelorași etape ca și în cazul algoritmului Abraham, cu deosebirea că pentru 
dezvoltarea în termeni mutual exclusivi se permite și inversarea pe grupuri de variabile, ceea ce 
conduce la un număr mai redus de produse disjuncte, adică o expresie a funcției de fiabilitate mai 
simplă. De asemenea, tehnicile MVI fructifică proprietăți de bază din algebra booleană pentru 
dezvoltarea în termeni mutual exclusivi, cum ar fi propritatea de complementaritate sau cea de 
absorbție, totală sau parțială. Următoarele exemple, ilustrează acest lucru: 

 ( )x x wz wz   (31) 

 wz w wz   (32) 
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6. Contribuții privind evaluarea indicelui de fiabilitate a rețelei 
 Luând în considerare faptul că majoritatea sistemelor din lumea reală pot fi modelate cu 
rețele, am dorit să evaluăm indicele de fiabilitate a rețelei care reprezintă probabilitatea ca aceasta 
să fie în stare de bună funcționare. Determinarea indicelui de fiabilitate a întregii rețele nu este o 
sarcină ușoară datorită modului în care fiecare componentă contribuie la funcționarea acesteia. 
Așadar, studiul nostru se limitează la evaluarea probabilității de bună funcționare a căii de 
comunicație dintre două noduri date: sursă și destinație. 

Ca și contribuții privind evaluarea indicelui de fiabilitate, mai întâi am propus o metodă 
exactă de inversare multiplă a variabilelor, iar rețelele folosite în acest studiu sunt rețele cu 
noduri perfect fiabile. Deoarece această metodă are un timp de calcul foarte mare, aplicabilitatea 
ei este limitată la rețele de dimensiuni mici. Pentru a înlătura acest neajuns, am propus, de 
asemenea, și două metode aproximative. Prima metodă aproximativă se bazează pe abordarea 
SDP, iar cea de a doua metodă pe simularea Monte Carlo. În cadrul acestor metode aproximative 
au fost luate în considerare atât probabilitățile de bună funcționare ale nodurilor, cât și cele ale 
conexiunilor. O altă contribuție adusă în cadrul acestei probleme constă în predicția indicelui de 
fiabilitate folosind diferite tehnici de învățare profundă. În funcție de metodele propuse, am arătat 
care abordare este mai potrivită pentru o anumită problemă dată. 

6.1. Metoda exactă NMVI (engl. „New Multiple Variables 
Inversion”) 
Pentru evaluarea performanțelor în rețele complexe, Cașcaval & Floria (2017) propun un 

algoritm SDP eficient în evaluarea fiabilității căii de comunicație dintre două noduri specificate 
(sursă și destinație). Acest algoritm se aplică atât la abordarea bazată pe legături minimale, cât și 
la cea cu tăieturi minimale. Metoda propusă NMVI (engl. „New Multiple Variables Inversion”) 
fructifică următoarele legi din algebra booleană: 

 1x x   (legea complementării); 

 x xy x   (legea absorbției); 

 x xy x y    (legea absorbției parțiale); 

 xy x x y x y     (legea lui De Morgan). 

Atunci când se aplică o tehnică MVI, un produs poate conține variabile logice distincte 
(complementate sau necomplementate), dar și unul sau mai multe grupuri de variabile logice 
(subproduse) complementate. Pentru a descrie un produs, se folosește un vector de numere întregi 
care acoperă toate variabilele într-o ordine prestabilită care se mai numește și cub. O locație în 
cub poate avea una din următoarele semnificații: „1” (variabilă afirmată), „-1” (variabilă 
complementată), „-” (absența variabilei din produs) și un număr negativ mai mic sau egal cu „-2” 
(grup sau subprodus complementat). 
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Pentru a exemplifica metoda propusă, să luăm în considerare două produse nedisjuncte, P 
și Q, pentru care legea de absorbție nu este aplicabilă (adică P Q ). Pentru a arăta că P Q  este 

necesar să identificăm că cel puțin o variabilă din P (indicată în cub prin „1”) nu aparține de Q în 
aceeași formă (indicată în cub prin orice simbol ≠ „1”). De asemenea, P și Q sunt două produse 
nedisjuncte dacă orice subprodus complementat din Q (indicat în cub prin „-1”, „-2”, „-3” etc) nu 
există în P într-o formă necomplementată (indicată în cub cu „1” în aceleași poziții). În tabelul 5 
sunt prezentate câteva exemple de produse P și Q nedisjuncte. 

Tabelul 5. Exemple de produse nedisjuncte 

 
Produs 

Vector (Cub)  
Comentariu 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  10x  

2 5 8P x x x   1   1   1    
Cazul 1 

3 4 5 7Q x x x x    1 1 1  1    

1 9P x x  1 -       1   
Cazul 2 

2 5 8 9 10Q x x x x x   -2   -2   -3 -3 1 

1 3 7 8P x x x x  1  1    1 1    
Cazul 3 

2 3 5 6 7 8 10Q x x x x x x x   1 -2  -2 -3 -3 -3  1 

Pentru a expanda un produs Q în raport cu un produs boolean P astfel încât orice produs 
nou generat să fie disjunct cu P propunem următoarele două reguli. 

 Regula 1. Fie 1 2{ , ,..., }kX x x x  setul de variabile logice care sunt incluse în P și care nu 

aparțin de Q (de exemplu, pentru cazul 1 din tabelul 5, 2 8{ , }X x x ). Luând în considerare aceste 

două produse booleene P și Q, următoarea expresie logică poate fi scrisă pe baza regulei de 
complementaritate: 

  1 2 1 2 1 2 1 2( )k k k kP Q P Q x x x x x x P x x x Q x x x Q             (33) 

În ecuația (33) se poate observa că noul produs 1 2 kx x x Q   include toate variabilele din P, 

ceea ce înseamnă că legea absorbției poate fi aplicată și se obține o expresie logică redusă, 
compusă din două produse disjuncte: 

 1 2 kP Q P x x x Q      (34) 

 În continuare ne vom referi la regula prezentată în (34) ca „expandare de Tip I”. 

 Regula 2. Considerăm din nou două produse P și Q, unde 1 2 1kP x x x R   și 

1 2 1 2k k mQ x x x x x R     . Aplicând regula booleană xy x x y   se poate scrie următoarea 

expresie logică: 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( )k k k k k mmP Q P x x x x x R P x x x x x x x x R             

 1 2 2 1 2 1 2k k k mP x x x R x x x x x R         (35) 
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Ne vom referi la regula prezentată în ecuația (35) ca „expandare de Tip II”. Se poate 

observa că pentru cazul în care 1 2R R , produsul 1 2 1 2k k mx x x x x R    este absorbit de P și se 

obține o expresie logică redusă compusă din două produse disjuncte: 

 1 2 2kP Q P x x x R     (36) 

Când 1 2R R , noul produs mixt 1 2 1k k mx x x x x R     trebuie să fie expandat din nou până 

când toate noile produse generate sunt disjuncte cu P și de asemenea disjuncte între ele. 
Metoda propusă NMVI implică următorii pași: 

 Produsele inițiale (produsele booleene) sunt sortate după lungime în ordine 
crescătoare; 

 Primul termen este lăsat neschimbat și este considerat primul produs disjunct; 

 Al doilea termen este expandat în raport cu variabilele care apar doar în primul termen 
folosind regulile definite anterior (expandare de Tip I sau de Tip II); 

 Procesul de expandare se repetă pentru toate produsele inițiale astfel încât toate 
produsele nou generate să fie disjuncte între ele și, de asemenea, să fie disjuncte cu 
toți termenii obținuți în etapele anterioare. 

Modelele de rețea prezentate în figura 32 sunt folosite în mai multe lucrări pentru a 
compara eficiența metodelor de evaluare a performanțelor de fiabilitate. În acest studiu 
comparativ luăm în considerare următoarele metode MVI: 

 metoda propusă de Veeraraghavan & Trivedi, (1991) (VT); 

 metoda CAREL (opțiunea PII) propusă de Soh & Rai, (1991); 

 algoritmul KDH88 propus de Heidtmann, (1989); 

 metoda hibridă (HM) propusă de Chaturvedi & Misra, (2002) care combină cele mai bune 
caracteristici ale KDH88 și CAREL; 

 NMVI. 

                 
a) 7 noduri, 15 conexiuni           b) 9 noduri, 13 conexiuni            c) 11 noduri, 21 conexiuni 

                 
d) 8 noduri, 12 conexiuni                e) 8 noduri, 13 conexiuni             f) 9 noduri, 14 conexiuni 
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 g) 10 noduri, 21 conexiuni                h) 13 noduri, 21 conexiuni            i) 20 noduri, 30 conexiuni 

Figura 32. Modele de rețea pentru studiul comparativ al metodelor MVI 

Criteriul de comparație pentru aceste metode este numărul de produse disjuncte. Un alt 
algoritm MVI dedicat evaluării fiabilității este prezentat de Luo & Trivedi, (1998), însă în lucrare 
nu se specifică numărul de produse disjuncte obținut pentru cazurile evaluate. Rezultatele 
comparative prezentate în tabelul 6 arată că în majoritatea cazurilor metoda NMVI oferă cele mai 
bune rezultate, cu un număr mic de produse disjuncte. 

Tabelul 6. Rezultate comparative pentru anumite metode MVI 

Modelele de rețea 
prezentate în figura 32 

Număr de legături 
minimale 

Număr de produse disjuncte 

VT  CAREL  KDH88  HM  NMVI 

a) 7-noduri, 15-arce 14  23 27  23 

b) 9-noduri, 13-arce 18 27 30 31  25 

c) 11- noduri, 21-arce 18 82 94 101  82 

d) 8- noduri, 12- arce 24 41 39 41 38 38 

e) 8- noduri, 13- arce 29 77 76 75 77 77 

f) 9- noduri, 14- arce 44 90 82 87 80 82 

g) 10- noduri, 21- arce 64 305 309   298 

h) 13- noduri, 21- arce 281  2491  2302 2269 

i) 20- noduri, 30- arce 780  54032  46707 48696 

6.2. Două abordări aproximative: abordarea SDP și simularea 
Monte Carlo 

Datorită faptului că metodele de evaluare exactă a fiabilității sunt destul de complexe și 
dificil de aplicat pe rețele de dimensiuni mari, pot fi utilizate alte tehnici aproximative de 
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evaluare a fiabilității, în special simularea Monte Carlo (Tee et al., 2014; Zuev et al., 2015; Li et 
al., 2015). Totuși, algoritmii SDP pentru evaluarea exactă a fiabilității sunt necesari pentru 
validarea programelor de simulare. Cașcaval & Floria (2018) propun două metode aproximative 
pentru evaluarea fiabilității rețelelor de mari dimensiuni, luând în considerare probabilitățile de 
bună funcționare atât pentru noduri, cât și pentru conexiuni. Prima metodă propusă constă într-o 
abordare SDP, iar cea de a doua metodă se bazează pe simularea Monte Carlo. 

Metoda SDP aproximativă pentru evaluarea fiabilității 

 În cazul algoritmilor SDP, atunci când dorim o evaluare exactă a fiabilității luând în 
considerare atât conexiunile, cât și nodurile adiacente acestora, numărul de produse disjuncte 
crește semnificativ pentru rețelele de dimensiuni mari (Lin et al., 1999), ceea ce conduce la un 
timp mare de calcul. Pentru a reduce timpul de calcul, în prima etapă a metodei aproximative se 
aplică metoda NMVI pe setul de legături minimale, care au în componența lor doar conexiunile, 
cu scopul de a obține setul de produse disjuncte. Apoi, în cea de a doua etapă, fiecare produs 
disjunct este procesat pentru a include probabilitățile de bună funcționare ale nodurilor. 
Probabilitățile nodurilor sunt luate în considerare într-un mod specific pentru fiecare termen al 
setului de produse disjuncte. 

Evaluarea fiabilității folosind simularea Monte Carlo 

Simularea Monte Carlo se bazează pe experimente aleatorii repetate pentru a obține 
diferite rezultate numerice. În cazul nostru un experiment sau o rundă de simulare constă în două 
etape: generarea în mod aleatoriu a stării componentelor din rețea și determinarea stării 
comunicației dintre două noduri date (sursă și destinație). Fiecare componentă a rețelei (nod, 
conexiune) are o probabilitate de bună funcționare. Starea fiecărei componente (funcțională sau 
defectă) este generată în mod aleatoriu pe baza probabilității de bună funcționare a acesteia. În 
implementare descriem aceste stări generate în mod aleatoriu printr-un vector de stare S, unde 
valoarea 1 exprimă o stare de funcționare, iar valoarea 0 o stare de defectare. Fiecare componentă 
a rețelei are o anumită indexare în acest vector S, iar nodurile sursă (s) și destinație (t) nu sunt 
luate în considerare.  

În cea de a doua etapă a unei runde de simulare este necesar să determinăm dacă există cel 
puțin o cale de comunicație între nodurile sursă și destinație. Pentru a realiza această sarcină, în 
cazul problemei noastre folosim setul de legături minimale. Folosim o matrice binară Q care 
reflectă toate legăturile minimale dintre s și t. Așadar, o linie din matricea Q reprezintă o legătură 
minimală, iar componentele rețelei au aceeași poziționare ca și în cazul vectorului de stare S. La 
fiecare rundă de simulare, vectorul de stare S este comparat cu fiecare linie a matricei Q pentru a 
determina starea comunicației dintre cele două noduri date. 

În cadrul simulării Monte Carlo sunt iterate un număr suficient de mare de runde de 
simulare pentru a realiza o statistică a stării comunicației dintre nodurile sursă și destinație. Fie 
NT numărul total de runde de simulare, iar ns este un contor pe care îl incrementăm la o rundă de 
simulare doar dacă comunicația dintre cele două noduri date s și t este funcțională. Astfel, pe 
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baza rezultatelor simulării, fiabilitatea RMC poate fi estimată din punct de vedere statistic folosind 
ecuația (37).  

 
MC

ns
R

NT


 
(37) 

În acest model nodurile terminale sunt considerate în serie cu restul rețelei, iar fiabilitatea 
rețelei este determinată folosind următoarea ecuație: 

 s t s t MCR p p R   (38) 

Pentru rețelele de dimensiuni mari, timpul de calcul al simulării Monte Carlo este 
suficient de mare și din acest motiv introducem următoarele măsuri de accelerare: 

 Se folosesc numai operații cu numere întregi pentru a genera în mod aleatoriu starea 
componentelor la o anumită rundă de simulare; 

 Pentru a reduce timpul de verificare a căii de comunicație s-t pe baza stării rețelei dată 
de vectorul S, ordonăm descrescător legăturile minimale din matricea Q; 

 În cazul în care avem rețele cu o fiabilitate ridicată, anumite legături minimale (cele 
care au un grad de fiabilitate mai mare) din matricea Q sunt tratate distinct. Așadar, 
atunci când determinăm starea rețelei, generăm în mod aleatoriu doar starea 
componentelor care aparțin primelor legături minimale, evitând astfel multe operații 
consumatoare de timp; 

În comparație cu simularea Monte Carlo standard (Fang & Hou, 2004), aplicând măsurile 
de accelerare propuse, timpul de simulare este redus la mai puțin de jumătate. Această metodă 
este numită simularea Monte Carlo Redusă (engl. „Reduced Monte Carlo - RMC”). 

Pentru a compara aceste două abordări aproximative, luăm în considerare rețelele din 
figura 33. 
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a) Rețea cu 13 noduri și 22 conexiuni (N2)                 b) Rețea cu 20 noduri și 39 conexiuni (N3) 
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c) Rețea cu 25 noduri și 42 conexiuni (N4) 

 
d) Rețea cu 32 noduri și 52 conexiuni (N5) 

Figura 33. Modele de rețele cu noduri nefiabile 

Probabilitățile de bună funcționare ale componentelor sunt generate în mod aleatoriu în 
intervalul [0,95, 1]. Rezultatele numerice sunt prezentate în tabelul 7. Pentru modelele de rețea 
N2, N3 și N4, aplicăm metoda exactă NMVI cu scopul de a verifica acuratețea metodelor 
aproximative în ceea ce privește fiabilitatea calculată. În cadrul simulării RMC folosim 107 runde 
de simulare cu scopul de a obține o precizie mai bună a fiabilității. Rezultatele comparative 
privind timpul de calcul pentru aceste evaluări sunt prezentate în tabelul 8. 

Tabelul 7. Fiabilitatea rețelei (Rs-t). Rezultate comparative 

Model 
rețea 

Conexiunea 
studiată 

Abordarea SDP – 
evaluarea exactă 

Abordarea SDP – 
evaluarea 

aproximativă 

Simularea 
RMC 

N2 
s = 1, t = 13 
(np = 280) 

0.982883 0.980659 0.983070 

N3 
s = 1, t = 20 
(np = 11848) 

0.978858 0.97670 0.978880 

N4 
s = 1, t = 25 
(np = 13708) 

0.994711 0.991191 0.994738 
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N5 
s = 1, t = 32 
(np = 70082) 

– – 0.967937 

Tabelul 8. Timpul de calcul pentru evaluarea fiabilității 

Model 
rețea 

Abordarea SDP – 
evaluarea exactă 

Abordarea SDP – 
evaluarea aproximativă 

Simularea RMC  
(107 runde de simulare) 

N2 0,1s 0,06s 3,3s 

N3 21min 23s 13min 15s 13s 

N4 4h 46min 20s 44min 51s 10s 

N5 - - 24min 3s 

În ceea ce privește timpul de calcul pentru modelul simplu de rețea N2 care conține un 
număr de legături minimale de ordinul sutelor, se poate observa în tabelul 8 că abordarea 
aproximativă SDP este mai eficientă decât simularea RMC. În schimb, pentru rețele de 
dimensiuni mai mari (de exemplu: N4 cu 13.708 legături minimale), timpul de calcul a crescut 
foarte mult spre deosebire de simularea RMC. De asemenea, se poate observa că timpul de calcul 
pentru metoda exactă este foarte mare în comparație cu metodele aproximative. Pentru modelul 
de rețea N5, cu mai mult de 70.000 de legături minimale, timpul de calcul este excesiv de mare 
pentru abordările SDP (de ordinul zilelor) și în acest caz poate fi aplicată doar simularea RMC. 

Având în vedere timpul de calcul pentru evaluarea fiabilității, se poate spune că pentru 
rețelele de dimensiuni medii se recomandă o abordare aproximativă SDP, în timp ce pentru 
rețelele de dimensiuni mai mari este preferabilă simularea RMC.  

În figura 34 sunt ilustrate trei rețele de 100, 500, respectiv 1000 noduri, iar în tabelul 9 se 
poate observa avantajul măsurilor de accelerare a simulării RMC în privința timpului de calcul. 
Chiar și pentru simularea celei mai mici rețele, cea cu 100 noduri, vedem un timp de calcul redus 
drastic. La rețelele N500 și N1000 efectul este și mai vizibil. 

 
                      a) Rețea N100, 100 de noduri                            b) Rețea N500, 500 de noduri 
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c) Rețea N1000, 1000 de noduri 

Figura 34. Rețele de mari dimensiuni  

Tabelul 9. Timpul de calcul pentru evaluarea fiabilității 

Model rețea Număr runde de simulare Simularea MC clasică Simularea RMC  

N100 107 50s 8s 

N500 108 de ordinul zilelor 11min 32s 

N1000 108 de ordinul zilelor 35min 2s 

6.3. Predicția indicelui de fiabilitate folosind tehnici de învățare 
profundă 

Estimarea fiabilității rețelei cu două noduri date privită ca o problemă de regresie folosind 
direct matricea de adiacență asociată rețelei, împreună cu probabilitățile nodurilor și conexiunilor 
este propusă de Floria, Leon, Cașcaval & Logofătu (2019). În cadrul acestei probleme comparăm 
diferite arhitecturi ale unor metode de învățare profundă și discutăm performanța acestora pe 
câteva seturi de date care conțin rețele generate în mod aleatoriu. Evaluăm performanța tehnicilor 
de învățare profundă luând în considerare diferite aspecte precum: structură fixă a rețelelor, 
structură variabilă a rețelelor, diferite topologii. Pentru seturile de date propuse, valorile exacte 
ale fiabilității sunt determinate cu metoda NMVI (Cașcaval & Floria, 2017; Cașcaval & Floria, 
2018). 

Pentru a aproxima fiabilitatea rețelei, folosim trei modele principale: autoencodere (AE) 
(Rumelhart et al., 1986; Schwenk & Milgram, 1994), rețele neuronale de convoluție (CNN) 
(LeCun et al., 1998; LeCun et al., 1999) și extreme gradient boosting (XGBoost) (Chen & 
Guestrin, 2016). Pentru fiecare dintre aceste modele, propunem diferite arhitecturi și comparăm 
performanța acestora pe seturile de date pe care le generăm. La fiecare arhitectură, încercăm 
diferite valori ale parametrilor și arătăm configurațiile care furnizează cele mai bune rezultate. 
Datele de intrare furnizate fiecărui model conțin: un graf descris de o matrice de adiacență și 
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probabilitățile nodurilor. Probabilitățile conexiunilor sunt incluse în matricea de adiacență, după 
cum este ilustrat în figura 35. 

 
Figura 35. Exemplu de rețea și matricea de adiacență asociată acesteia 

În cazul problemei analizate, rețelele generate au în componeța lor 10 noduri. Acest lucru 
implică faptul că fiecare matrice de adiacență care descrie o rețea este de dimensiune 10x10, 
adică are 100 elemente. Așadar, un fișier are următorul conținut: 100 elemente pentru matricea de 
adiacență, 10 elemente pentru probabilitățile nodurilor și un element pentru fiabilitatea exactă a 
rețelei pe care dorim să o prezicem. 

Autoencodere (AE) 

Etapa de antrenare a unui autoencoder necesită, de obicei, un număr foarte mare de 
instanțe în setul de date de antrenare. În cazul nostru, o instanță conține informații despre 
topologia rețelei, probabilitățile conexiunilor, probabilitățile nodurilor și fiabilitatea exactă a 
rețelei. 

Evaluăm două arhitecturi diferite de autoencoder. Prima arhitectură o notăm cu AE1 
(Figura 36) și are următoarea structură: 110 – 60 – 40 – 60 – 110. După etapa de antrenare, 
folosim doar partea de codificare a acestui autoencoder și o conectăm la un strat de ieșire compus 
dintr-un singur neuron: 110 – 60 – 40 – 1. Apoi, aplicăm o etapă de ajustare fină pentru această 
structură nouă, iar de această dată rețeaua neuronală furnizează o singură ieșire, adică fiabilitatea 
rețelei. 

 
Figura 36. Etapele de antrenare pentru arhitecutra AE1 

A doua arhitectură propusă este notată cu AE2 (Figura 37) și are următoarea structură: 110 
– 200 – 100 – 200 – 110. Ca și în cazul anterior, după antrenarea autoencoderului folosim doar 
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partea de codificare și o conectăm la un singur neuron de ieșire: 110 – 200 – 100 – 1. În această 
structură nouă antrenăm doar ultimul strat, urmând o etapă de antrenare finală a tuturor 
straturilor. Așadar, în această arhitectură AE2 avem trei etape de antrenare spre deosebire de 
arhitectura AE1 în care avem doar două etape de antrenare. 

 
Figura 37. Etapele de antrenare pentru arhitectura AE2 

Rețele neuronale de convoluție (CNN) 

Rețelele neuronale de convoluție pe care le folosim în rezolvarea acestei probleme sunt 
CNN-1D deoarece datele pe care le furnizăm sunt sub formă vectorială (unidimensională). 
Folosim diferite configurații de CNN-uri, precum arătăm în tabelul 10 și tabelul 11. Tabelul 11 
conține câteva configurații cu un singur strat de convoluție, în schimb spre deosebire de tabelul 
10 (CNN1-CNN2), operația de agregare este una diferită. Precum vom arăta în rezultate, nu există 
o configurație unică care să furnizeze cele mai bune rezultate pentru toate seturile de date.  

Tabelul 10. Configurațiile straturilor pentru arhitecturile CNN1 - CNN6 

Straturi Parametri CNN1 CNN2 CNN3 CNN4 CNN5 CNN6 
 

Convoluție 
Nr. filtre 15 15 32 32 32 32 

Dim. nucleu 7 7 5 5 10 10 
Activare Sigmoidă ReLU Sigmoidă ReLU ReLU ReLU 

Agregare Dim. filtru = 2 media media media media media media 
Dropout  - - - - - Da 

Convoluție Nr. filtre - - 64 64 64 64 
Dim. nucleu - - 5 5 10 10 

Activare - - Sigmoidă ReLU ReLU ReLU 
Agregare Dim. filtru = 2 - - media media media media 
Dropout  - - - - Da Da 
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Strat complet conectat Activare Sigmoidă ReLU Sigmoidă ReLU ReLU ReLU 
Dropout  - - - - Da Da 

Tabelul 11. Configurațiile straturilor pentru arhitecturile CNN7 - CNN9 

Straturi Parametri CNN7 CNN8 CNN9 
 

Convoluție 
Nr. filtre 15 15 15 

Dim. nucleu 7 7 7 
Activare Sigmoidă ReLU Leaky ReLU 

Agregare Dim. filtru= 2 maxim maxim maxim 
Strat complet conectat Activare Sigmoidă ReLU Leaky ReLU 

Extreme gradient boosting (XGBoost) 

 Ultimul model pe care îl utilizăm este XGBoost care se bazează pe gradient boosting cu 
diverse modificări și optimizări pentru a îmbunătăți predicția și timpul de calcul. Gradient 
boosting este un algoritm care folosește gradientul împreună cu un ansamblu de arbori de decizie. 
Când este folosit un singur arbore de decizie, acesta este predispus la suprapotrivire. Cu toate 
acestea, utilizarea mai multor arbori de decizie într-un ansamblu poate duce la rezultate mult mai 
bune. Acest efect al rezultatelor mai bune prin folosirea unui ansamblu este arătat și de Leon, 
Floria, Bădică (2017), în care analizăm influența mai multor metode de votare asupra 
performanței unor algoritmi de clasificare. Folosim XGBoost pentru problema de regresie cu 
adâncimea maximă a arborilor de 10. Alegem ca numărul de arbori folosiți în ansamblu să fie 150 
pentru seturile de date care conțin 10.000 de instanțe și 200 pentru seturile de date care conțin 
20.000 de instanțe. Prezentăm doar aceste configurații în rezultatele noastre deoarece altele pe 
care le-am ales nu au fost satisfăcătoare pentru problema noastră. Încercările făcute arată că 
numărul de arbori folosiți în ansamblu are cel mai mare impact în performanța algoritmului. 
 În experimentele noastre folosim diferite configurații ale modelelor, precum și diverse 
seturi de date pentru a observa factorii de impact care contribuie la o învățare mai bună pentru 
fiecare model în parte. În tabelul 12 arătăm seturile de date generate care conțin 10.000, respectiv 
20.000 de rețele și topologiile alese pentru acestea. 

Tabelul 12. Descrierea seturilor de date  

Notare set de date Nr. rețele Tip topologie Conectivitate 
D1 10.000 aleatorie fixă 
D2 10.000 aleatorie variabilă 
D3 20.000 aleatorie variabilă 
D4 10.000 independentă de scară variabilă 
D5 20.000 independentă de scară variabilă 

Prin conectivitate fixă a unui set de date ne referim la faptul că inițial generăm o singură 
rețea aleatorie și structura acesteia rămâne constantă pentru tot setul de date. Ceea ce diferă de la 
o instanță la alta sunt probabilitățile nodurilor și ale conexiunilor, care sunt generate în mod 
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aleatoriu. Prin conectivitate variabilă ne referim la faptul că de la o instanță la alta variem atât 
structura rețelei, cât și probabilitățile nodurilor și ale conexiunilor. 

 Pentru fiecare model, notăm coeficientul de corelație pentru datele de antrenare cu rtrain și 
pentru datele de testare cu rtest. Această corelație este o măsură de similaritate între rezultatele 
dorite și cele prezise ale modelelor și o folosim să evaluăm performanța de regresie a fiecărui 
model. Când coeficientul de corelație tinde la valoarea 1, ieșirea prezisă a unui anumit model 
tinde să fie foarte apropiată de cea dorită. În caz contrar, pe măsură ce valoarea corelației scade, 
spunem că modelul are o performanță de predicție mai scăzută. 

Comparația generală dintre modelele AE, CNN și XGBoost este ilustrată în figura 38, unde 
sunt selectate doar cele mai bune rezultate pentru fiecare set de date. Se poate observa că 
modelele CNN au cele mai bune performanțe generale. 
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Figura 38. Performanța generală a predicției pe fiecare set de date 

Conform rezultatelor noastre experimentale, factorii care au cel mai mare impact în 
învățare sunt topologia rețelei și numărul de epoci necesare etapei de antrenare. Începând cu setul 
de date D1 (topologie aleatorie, conectivitate fixă și probabilități aleatorii pe arce și pe noduri) 
putem spune că modelele alese au o generalizare bună în ceea ce privește estimarea fiabilității. 
Ulterior, atunci când sunt folosite seturile de date D2 și D3 (conectivitate variabilă și topologie 
aleatorie), modelele alese nu au o capacitate bună de generalizare datorită complexității crescute 
a problemei. În cazul acestor seturi de date, modelele nu pot extrage caracteristici dominante din 
rețele deoarece acestea au variații constante ale numărului de conexiuni dintre noduri. Cu toate 
acestea, în cazul seturilor de date D4 și D5, cu topologie independentă de scară și conectivitate 
variabilă, obținem o mai bună generalizare în comparație cu topologia aleatorie deoarece 
conectivitatea rețelelor este mai slabă. Astfel, modelele pot învăța mai eficient datorită unui 
număr mai mic de caracteristici. 
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7. Concluzii 
Lumea de astăzi este fără îndoială înconjurată de o multitudine de sisteme complexe care 

oferă o gamă largă de necesități și servicii. Aceste sisteme complexe aparțin diferitelor domenii, 
precum: medical, informatic, automotive, de telecomunicații etc. Societatea dezvoltată și 
tehnologia avansată au condus la un nivel mai ridicat de utilizare al proceselor de comunicare și 
automatizare pentru ca diferite servicii să fie oferite mai eficient. 

Comunicarea sau schimbul de bunuri și informații reprezintă o problemă de mare interes 
în cercetare datorită informațiilor care se pot extrage din conexiunile sau relațiile dintre diferite 
entități. Reprezentarea rețelelor sub formă de graf oferă o flexibilitate mare în analiză, iar 
complexitatea rețelelor este de obicei una ridicată nu numai prin structura lor, ci și prin 
informațiile posibile care reies din caracteristicile nodurilor sau a conexiunilor dintre acestea. 

În această teză am abordat cu succes cele două probleme propuse: analiza 
comportamentală în rețelele sociale și evaluarea performanțelor rețelelor cu o precizie ridicată. 
Pentru analiza comportamentală în rețelele sociale, am propus diferite modele de difuzie a 
informațiilor care iau în considerare diverși factori precum: viralitatea informației, credibilitatea 
informației, gradul de încredere al unui individ și comportamentul psihologic sau sociologic al 
unui individ. Acești factori sunt de un interes major în sistemele informatice. În cea de a doua 
problemă, am evaluat performanțele rețelelor utilizând indicele de fiabilitate obținut atât prin 
metode exacte, cât și prin metode aproximative pentru cazurile în care complexitatea rețelelor 
este mare. În cadrul acestor probleme am utilizat tehnici de inteligență artificială pentru a 
îndeplini următoarele scopuri: modelarea difuziei informațiilor, căutarea automată a soluțiilor 
unei probleme și estimarea indicelui de fiabilitate. 
 Procesul de automatizare este o problemă intens cercetată la momentul actual datorită 
exploziei tehnologice care ne permite extinderea cercetărilor la un nivel mai înalt, mai ales prin 
intermediul puterii computaționale de care dispunem. Acest lucru a permis ca domeniul 
inteligenței artificiale să capete o amploare deosebită datorită faptului că definirea regulilor în 
algoritmii clasici nu este întotdeauna posibilă sau are o complexitate ridicată, mai ales în aplicații 
precum: recunoașterea facială sau vocală, identificarea obiectelor, sitemele de recomandare etc. 
Mai mult, algoritmii clasici sunt dedicați rezolvării unui anumit tip de problemă, flexibilitatea 
acestora fiind foarte limitată. Tehnicile de inteligență artificială înlătură aceste dezavantaje ale 
algoritmilor clasici. Perceptronul se află la baza modelelor neuronale, acestea având o 
aplicabilitate largă în domeniul învățării automate. Un exemplu particular sunt autoencoderele, a 
căror structură permite învățarea caracteristicilor relevante ale datelor de intrare într-o formă 
compactă, indiferent de problema studiată, lucru care nu este tocmai posibil sau ușor de îndeplinit 
cu algoritmii clasici. La momentul actual, modelarea neuronală are un succes extraordinar în 
prelucrarea imaginilor sau a altor date cu o structură ordonată datorită folosirii rețelelor neuronale 
de convoluție (CNN). Succesul CNN-urilor se datorează în principal faptului că anumite grupări 
de neuroni învață localizat porțiuni specifice ale datelor de intrare, acest proces fiind inspirat din 
funcționarea cortexului vizual. De asemenea, în cadrul inteligenței artificiale putem aborda și 
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căutarea automată a soluțiilor pentru o anumită problemă. Algoritmii evolutivi inspirați din teoria 
selecției naturale pot îndeplini această sarcină de căutare automată a soluțiilor. O altă tehnică din 
inteligența artificială este regula Dempster-Shafer care ne oferă posibilitatea ca apariția unui 
eveniment să nu mai fie privită ca o singură probabilitate, ci ca un interval de încredere. Aceste 
metode au fost aplicate cu succes în teză pentru mai multe scopuri: modelarea difuziei 
informațiilor, învățarea parametrilor unui model de difuzie și estimarea indicelui de fiabilitate a 
rețelelor. 

7.1. Sumarizarea rezultatelor obținute 
În această teză am abordat diverse modelări în ceea ce privește difuzia informațiilor prin 

rețele sociale luând în considerare aspecte precum: conceptul de viralitate, conceptul de 
credibilitate a informației și factori de natură psihologică sau sociologică a indivizilor. În ceea ce 
privește evaluarea performanțelor rețelelor, am propus atât o metodă nouă pentru evaluarea 
exactă a fiabilității rețelelor, cât și metode aproximative de calcul a fiabilității rețelelor cu două 
noduri date.  
 În cele ce urmează sunt sumarizate rezultatele pentru contribuțiile originale prezentate în 
capitolele 4 și 6. 

 În (Floria & Leon, 2016) am propus un model de difuzie a informațiilor și am analizat 
eficiența răspândirii informațiilor prin rețea. Informația este privită ca o colecție de 
pachete și am ales un nod sursă pentru a iniția răspândirea acesteia. Probabilitatea 
transmiterii unui singur pachet se bazează pe probabilitatea asociată conexiunii dintre 
nodul transmițător și nodul receptor. Am propus ca fiecare nod să trimită informația o 
singură dată către vecinii săi și să primească informații oricând. După ce informația a 
fost răspândită prin rețea, am determinat atât eficiența fiecărui nod, cât și eficiența 
rețelei. Simulările au fost realizate pe rețele cu topologie independentă de scară de 
100, respectiv 1000 noduri. Rezultatele experimentale evidențiază atât eficiența 
nodurilor, cât și cea a rețelei pentru diverse studii de caz precum: rețele cu 
conectivitate diferită, variații ale probabilității pe conexiuni și noduri sursă de diferite 
grade. Am observat că în cazul unui nod sursă de grad mare difuzia informațiilor este 
mai eficientă. De asemenea, am observat că o difuzie accelerată are o evoluție 
aproximativ liniară la început datorită unei conectivități puternice a rețelei. 

 În (Floria, Leon & Cașcaval, 2017) am propus un model de difuzie a informațiilor în 
care am analizat impactul viralității asupra difuziei. Luând în considerare influența 
viralității, am modelat probabilitățile de transmitere ale nodurilor atât cu o metodă 
empirică originală, cât și cu o metodă analitică pentru a verifica corectitudinea 
rezultatelor obținute. Rezultatele exeperimentale sunt realizate pe rețele de dimensiuni 
și structuri diferite: 100 și 1000 noduri cu conectivitate slabă și puternică. Am 
comparat eficiența rețelelor și evoluția numărului de mesaje răspândite prin rețele. Am 
observat că evoluția numărului de mesaje este afectată de influența viralității în mod 
negativ, pozitiv și neutru. Acest lucru dovedește faptul că modelul propus de noi 
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modelează bine conceptul de viralitate. În plus, un alt aspect pe care l-am observat 
este acela că eficiența rețelei are o formă sigmoidă incompletă pentru cazul în care 
rețeaua este slab conectată și o formă sigmoidă când folosim o rețea puternic 
conectată. 

 În (Floria, Leon & Logofătu, 2018) am propus un alt model de difuzie a informațiilor 
în care am introdus conceptul de credibilitate. În acest model am luat în considerare 
faptul că un nod poate avea grade de încredere diferite pentru fiecare dintre vecinii săi. 
Informațiile răspândite prin rețea sunt contradictorii și sunt răspândite simultan de 
două noduri sursă diferite. Gradele de încredere ale unui nod față de vecinii săi sunt 
folosite împreună cu teoria evidențelor pentru a realiza un mecanism decizional de 
transmitere. După ce am simulat evenimentul aflării adevărului (ajustarea gradelor de 
încredere), rezultatele obținute arată faptul că răspândirea informației cu caracter fals 
este diminuată față de cazul în care caracterul informațiilor este necunoscut. 

 În (Floria, Leon & Logofătu, 2019) am extins analiza modelului de difuzie a 
informațiilor bazat pe teoria evidențelor. Conform rezultatelor prezentate am observat 
că modelul nostru este foarte sensibil la pragul de transmitere ales, dar numai după 
coliziunea celor două tipuri de informații. Coliziunea informațiilor este un 
comportament interesant pe care modelul nostru îl încorporează și este cel mai bine 
dezvăluit de studiul de caz cu două surse periferice. Când informația adevărată este 
stabilită, evoluția numărului de mesaje pentru ambele tipuri de informații suferă 
schimbări simultan: informația falsă este inhibată, iar cea adevărată este încurajată să 
se răspândească mai bine. Acest efect este mai puțin vizibil în cazul surselor periferică 
și centrală deoarece informația falsă este transmisă de nodul central, iar inhibarea 
acestei informații nu este semnificativă. 

 Dezvoltarea modelelor capabile de a imita difuzia informațiilor într-o rețea socială 
este o sarcină provocatoare și intens studiată la momentul actual. În (Floria & Leon, 
2020, trimis la Computer Science and Information Systems Journal) am propus un 
model care imită cât mai bine difuzia informațiilor într-o rețea socială. Modelul nostru 
se bazează pe decizii stohastice la nivel de nod. Fiecare nod are propriul său set de 
reguli prin care sunt definite acțiunile acestuia. Decizia unui nod, de a transmite sau 
nu informația, este modelată atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de 
vedere sociologic. În modelarea din punct de vedere psihologic, am propus ca decizia 
unui nod să fie influențată de preferințele acestuia asupra conținutului informației. În 
schimb, la modelarea din punct de vedere sociologic, am propus ca decizia de 
transmitere a unui nod să fie influențată de activitatea „prietenilor” săi, adică am 
modelat comportamentul gregar al nodului. De asemenea, majoritatea parametrilor din 
modelul nostru de difuzie sunt învățați de un algoritm evolutiv pentru a elimina efortul 
de ajustare a valorilor acestora. Apoi, am folosit aceste valori învățate în modelul de 
difuzie propus pentru a obține o evoluție a difuziei informațiilor cât mai apropiată de 
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cea reală. Am folosit două seturi de date care conțin difuzii reale, iar rezultatele 
obținute arată că modelul nostru le reproduce foarte bine. 

 În (Cașcaval & Floria, 2017) am propus o nouă metodă de inversare multiplă a 
variabilelor (engl. „NMVI - New Multiple Variables Inversion”) pentru a obține setul 
de produse disjuncte și am demonstrat eficacitatea acesteia prin comparație cu alte 
metode. De asemenea, am arătat că metoda propusă este mai eficientă decât metoda 
SVI (engl. „Single Variable Inversion”). În comparație cu alte metode de tip MVI, 
metoda noastră oferă o soluție mai bună în ceea ce privește numărul de produse 
disjuncte. Din păcate, toate metodele de evaluare exactă a fiabilității sunt destul de 
complexe și dificil de aplicat pe rețele mari. În aceste cazuri, pot fi aplicate alte tehnici 
pentru evaluarea aproximativă, în special simularea Monte Carlo. Chiar și așa, 
algoritmii SDP (engl. „Sum of Disjoint Products”) pentru evaluarea exactă a 
fiabilității rețelei cu două noduri date sunt încă necesari pentru validarea programelor 
de simulare. 

 În (Cașcaval & Floria, 2018) am propus două abordări aproximative pentru evaluarea 
fiabilității rețelei cu scopul de a reduce timpul de calcul. Cele două abordări sunt: o 
abordare care se bazează pe simularea Monte Carlo și o abordare SDP. O simulare 
Monte Carlo standard duce la un timp de calcul ridicat. Din acest motiv sunt necesare 
măsuri specifice pentru accelerarea timpului de simulare. Principalul dezavantaj al 
simulării Monte Carlo constă în faptul că programul este executat în întregime pentru 
orice set de valori ale probabilităților asociate atât nodurilor, cât și conexiunilor 
rețelei. Cu alte cuvinte, orice modificare a setului de valori ale probabilităților pentru 
componentele rețelei implică o execuție nouă pentru programul de simulare. În 
practică, pentru o conexiune între două noduri date trebuie să se stabilească 
probabilitatea componentelor rețelei până la atingerea fiabilității dorite a modelului. În 
acest caz simularea Monte Carlo este destul de dificil de aplicat. În cazul unei abordări 
SDP, pentru o conexiune între două noduri date, legăturile minimale și produsele 
disjuncte corespunzătoare trebuie generate doar o singură dată. După aceea, 
fiabilitatea rețelei este calculată rapid astfel încât este ușor de ajustat probabilitatea 
componentelor rețelei pentru a ajunge la fiabilitatea dorită. Din aceste motive, 
metodele SDP pentru evaluarea aproximativă a fiabilității rețelei sunt necesare. 
Metoda propusă oferă avantajul unei estimări acceptabile. 

 În (Floria, Leon, Cașcaval & Logofătu, 2019) am propus ca fiabilitatea rețelei să fie 
estimată folosind trei tehnici de învățare profundă: Autoencodere (AE), Rețele 
neuronale de convoluție (CNN) și XGBoost. În plus, am creat seturi de date cu rețele 
de diferite topologii și am folosit metoda NMVI pentru a furniza fiabilitatea exactă 
pentru aceste rețele generate. Mai multe idei pot fi identificate din studiul 
experimental. În primul rând, topologia rețelei este principala cauză de dificultate 
pentru învățarea unui model bun. Dacă structura rețelei este fixă și variază doar 
probabilitățile nodurilor și ale conexiunilor, atunci procesul de învățare are un succes 
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mult mai mare. În schimb, în cazul structurii variabile a rețelei sunt necesare seturi de 
date mai mari pentru a avea rezultate bune. În al doilea rând, rețelele cu topologie 
independentă de scară sunt mai ușor de învățat decât rețelele cu topologie aleatorie. 
Acesta este un aspect important, mai ales pentru studiul rețelelor sociale sau a altor 
rețele care au proprietatea de a avea o topologie independentă de scară, precum rețele 
de plată interbancare, rețele de interacțiune proteină-proteină, rețele semantice, rețele 
de linii aeriene etc. În ceea ce privește performanțele obținute de cele trei modele de 
învățare profundă utilizate în studiul nostru, cele mai bune rezultate generale sunt 
obținute de configurațiile CNN, în timp ce XGBoost este competitiv în unele dintre 
cazuri. Configurațiile AE sunt, în general, predictori slabi. Pentru o generalizare mai 
bună, configurațiile AE necesită un set de date mai mare cu un număr redus de 
caracteristici. 

7.2. Direcții de dezvoltare 

 O primă direcție de cercetare viitoare este de a folosi modelul care se bazează pe 
teoria evidențelor în mod repetat pe aceeași rețea, însă cu alte tipuri de informații după 
ce gradele nodurilor au fost calculate. În acest fel, un nod periferic care transmite doar 
informații adevărate poate avea șansa de a-și răspândi informațiile într-o arie vastă a 
rețelei, poate un concept similar legat de popularitatea unui individ. 

 Cea de a doua direcție de dezvoltare ar fi simularea modelelor de difuzie pe 
comunități extrase din rețelele reale. De obicei, rețelele reale au în componența lor un 
număr foarte mare de noduri și conexiuni, ceea ce implică dificultăți legate de timpul 
de simulare. Folosirea unei metode de detecție a comunităților ar putea fi aplicată pe 
rețeaua reală cu scopul de a extrage o subrețea de dimensiune mai mică. 

 O altă direcție posibilă este o analiză a modalității în care informații diferite se 
răspândesc în anumite comunități din rețea. O posibilă modelare a acestei perspective 
ar putea fi clasificarea informației pe subiecte precum religie, muzică, sport, politică 
etc. Astfel, indivizii care aparțin unei anumite comunități pot fi mai predispuși în 
adoptarea unor subiecte specifice. Mai mult, prin modelarea viralității am putea 
observa că un anumit subiect este viral doar pentru anumite comunități, iar altul poate 
fi viral pentru întreaga rețea. 

 O altă modelare a difuziei informațiilor poate fi realizată utilizând anumite 
caracteristici ale indivizilor. Caracteristici precum vârsta individului ar putea fi 
folosite pentru a modela diferite influențe în ceea ce privește interesul unui individ 
pentru anumite informații. De exemplu, un tânăr ar putea avea un interes scăzut pentru 
politică spre deosebire de un adult. 

 Îmbunătățirea corectitudinii estimării indicelui de fiabilitate printr-o abordare SDP 
este un subiect pentru activitatea viitoare. Pentru rețele complexe, unde timpul de 
simulare este prea mare, am putea folosi o abordare bazată pe diagrame binare de 
decizie. 
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 O direcție viitoare de cercetare este utilizarea altor tehnici de inteligență artificială 
pentru a evalua fiabilitatea rețelei cu două noduri date, iar rețelele generate să conțină 
un număr mai mare de noduri. 
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Lucrări indexate ISI 

1. Lista lucrărilor publicate în reviste cu factor de impact 

 Sabina-Adriana Floria, Florin Leon, Doina Logofătu (2019). A Model of 
Information Diffusion in Dynamic Social Networks Based on Evidence Theory. 
Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 37, no. 6, pp. 7369-7381, IOS Press, 
ISSN 1064-1246, EISSN 1875-8967, DOI 10.3233/jifs-179346 (F.I. - 1.637 ) 

2. Lista lucrărilor publicate în volume ale conferințelor 

 Sabina-Adriana Floria, Florin Leon, Petru Cașcaval, Doina Logofătu (2019). An 
Evaluation of Various Regression Models for the Prediction of Two-Terminal 
Network Reliability. Proceedings of the 28th International Conference on Artificial 
Neural Networks (ICANN 2019), Munich, Germany, September 2019, eds. I. Tetko, 
V. Kurkova, P. Karpov, F. Theis, Theoretical Neural Computation, Lecture Notes in 
Computer Science, vol. 11727, pp. 267-280, Springer, Cham, Switzerland, ISBN 978-
3-030-30486-7, EISBN 978-3-030-30487-4, DOI 10.1007/978-3-030-30487-4_21 

 Sabina-Adriana Floria, Florin Leon, Doina Logofătu (2018). A Credibility-Based 
Analysis of Information Diffusion in Social Networks. Proceedings of the 27th 
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2018), Rhodes, 
Greece, October 2018, eds. V. Kurkova, Y. Manolopoulos, B. Hammer, L. Iliadis, I. 
Maglogiannis, Artificial Neural Networks and Machine Learning, Lecture Notes in 
Computer Science, vol. 11141, pp. 828-838, Springer Cham Switzerland, ISSN 0302-
9743, EISSN 1611-3349, DOI 10.1007/978-3-030-01424-7_80 

 Petru Cașcaval, Sabina-Adriana Floria (2018). Two Approximate Approaches for 
Reliability Evaluation in Large Networks. Comparative Study. Proceedings of the 
2018 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing, 
ICSTCC, Sinaia, Romania, pp. 541-546, ISBN 978-1-5386-4444-7, DOI 
10.1109/ICSTCC.2018.8540730. 

 Silvia Curteanu, Florin Leon, Andrei-Ștefan Lupu, Sabina-Adriana Floria, Doina 
Logofătu (2018). An Evaluation of Regression Algorithms Performance for the 
Chemical Process of Naphthalene Sublimation. Proceedings of the 14th International 
Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), 



62 
 

Rhodes, Greece, May 2018, eds. L. Iliadis et al., IFIP Advances in Information and 
Communication Technology, Springer Cham Switzerland, vol. 519, pp. 219-230, 
Springer Cham Switzerland, ISBN 978-3-319-92006-1, EISBN 978-3-319-92007-8, 
DOI 10.1007/978-3-319-92007-8_19 

 Petru Cașcaval, Sabina-Adriana Floria (2017). SDP Algorithm for network 
reliability evaluation. Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on 
INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2017, Gdynia, Poland, 
ISBN 978-1-5090-5795-5, DOI 10.1109/INISTA.2017.8001143 (Best paper award). 

 Florin Leon, Sabina-Adriana Floria, Costin Bădică (2017). Evaluating the Effect of 
Voting Methods on Ensemble-Based Classification. Proceedings of the 2017 IEEE 
International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 
INISTA 2017, Gdynia, Poland, ISBN 978-1-5090-5795-5, DOI 
10.1109/inista.2017.8001122 

 Sabina-Adriana Floria, Florin Leon, Petru Cașcaval (2017). Analyzing the Effects of 
Virality and Topology for Information Diffusion in Social Networks. Proceedings of 
the 2017 21st International Conference on System Theory, Control and Computing, 
ICSTCC, Sinaia, Romania, pp. 866-871, ISBN 978-1-5386-3842-2, DOI 
10.1109/icstcc.2017.8107146 

Lucrări indexate BDI 

 Sabina Floria, Florin Leon (2016). Analysing the Efficiency of Information 
Transmission in Social Networks. Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, vol. 
62(66), no. 4, pp. 65-76, ISSN 1220-2169 (ZentralblattMath) 

Lucrări în curs de publicare în revistă cu factor de impact 

 Sabina-Adriana Floria, Florin Leon (2020). A Novel Information Diffusion Model 
Based on Psychosocial Factors with Automatic Parameter Learning. Computer 
Science and Information Systems Journal. 



63 
 

Bibliografie selectivă 
1. Faraz, Z. (2010) Analysis, Structure and Organization of Complex Networks. Networking and Internet 

Architecture. 
2. Steen, M. (2010) An Introduction to Graph Theory and Complex Networks. 
3. Paoletti, T. (2011) Leonard Euler's Solution to the Konigsberg Bridge Problem. [Online] Available from: 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/leonard-eulers-solution-to-the-konigsberg-bridge-
problem [Accesed 1st July 2020]. 

4. Kunegis, J. (2017) Handbook of Network Analysis [KONECT -- the Koblenz Network Collection]. [Online] 
Available from: https://arxiv.org/pdf/1402.5500.pdf [Accesed 1st July 2020]. 

5. Osatuyi, B. (2013) Information sharing on social media sites. Computers in Human Behavior, 29 (6), 2622-
2631. 

6. Weng, L., Menczer, F. & Ahn, Y. Y. (2013) Virality prediction and community structure in social networks. 
Scientific Reports, 3 (2522). 

7. Ugander, J., Backstrom, L., Marlow, C. & Kleinberg, J. (2012) Structural diversity in social contagion. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (16), 5962-5966. 

8. Aggarwal, C.C. (2015) Data Mining: The textbook. Springer International Publishing Switzerland, 734. 
9. Barabási, A.-L. & Albert, R. (1999) Emergence of Scaling in Random Networks. Science, 286, 5439, 509-

512. 
10. Leskovec, J., Kleinberg, J. & Faloutsos, C. (2005) Graphs over time: densification laws, shrinking 

diameters and possible explanations. În: Association for Computing Machinery, Proceedings of the 13th 
ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Chicago, pp 177-187. 

11. Russell S. J. & Norvig P. (2020) Artificial Intelligence: A Modern Approach (Third Edition). [e-book] 
Pearson Education Publishing. Available from: https://www.cin.ufpe.br/~tfl2/artificial-intelligence-modern-
approach.9780131038059.25368.pdf [Accesed 1st July 2020]. 

12. Curteanu, S., Leon, F., Lupu, A. S., Floria, S.-A. & Logofatu, D. (2018) An Evaluation of Regression 
Algorithms Performance for the Chemical Process of Naphthalene Sublimation. În: Iliadis, L., 
Maglogiannis, I., Plagianakos, V. (eds) Proceedings of the 14th International Conference on Artificial 
Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 25–27, 2018. pp. 219-230. 

13. Were, K., Bui, D. T., Dick, Ø. B. & Singh, B. R. (2015) A comparative assessment of support vector 
regression, artificial neural networks, and random forests for predicting and mapping soil organic carbon 
stocks across an Afromontane landscape. Ecological Indicators, 52, 394-403. 

14. Heaton, J. B., Polson, N. G. & Witte, J. H. (2016) Deep Learning in Finance. [Online] Available from: 
https://arxiv.org/pdf/1602.06561.pdf [Accesed 1st July 2020]. 

15. Culkin, R. & Das, S. R. (2017) Machine Learning in Finance: The Case of Deep Learning for Option 
Pricing. [Online] Available from:  
https://pdfs.semanticscholar.org/fffa/2cec0b796707c975067654851e878a00a469.pdf [Accesed 1st July 
2020]. 

16. Dorigo, M. & Schnepf, U. (1993) Genetics-based machine learning and behavior-based robotics: a new 
synthesis. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 23 (1), 141-154. 

17. Peters, J. (2007) Machine Learning for Motor Skills in Robotics. [Online] Available from: 
https://pure.mpg.de/rest/items/item_1789551_2/component/file_3033260/content [Accesed 1st July 2020]. 

18. DiCarlo, J. J., Zoccolan, D. & Rust, N. C. (2012) How does the brain solve visual object recognition? 
Neuron, 73 (3), 415-434. 

19. Ali, T., Dutta, P. & Boruah, H. (2012) A New Combination Rule for Conflict Problem of Dempster-Shafer 
Evidence Theory. International Journal of Energy, Information and Communications, 3 (1). 

20. Yager, R. R. (1987) On the dempster-shafer framework and new combination rules. Information Sciences, 
41 (2), 93-137.  

21. Pastor-Satorras, R. & Vespignani, A. (2001) Epidemic spreading in scale-free networks. Physical Review 
Letters, 86 (14). 

22. Centola, D. (2010) The spread of behavior in an online social network experiment. Science, 329 (5996), 
1194-1197. 



64 
 

23. Mazzoli, M., Re, T., Bertilone, R., Maggiora, M. & Pellegrino, J. (2018) Agent based rumor spreading in a 
scale-free network. ArXiv. [Online]. Available from: https://arxiv.org/abs/1805.05999 [Accesed 1st July 
2020]. 

24. Domenico, M. D., Lima, A., Mougel, P. & Musolesi, M. (2013a) The Anatomy of a Scientific Rumor. 
Scientific Reports, 3 (2980). [Online] Available from: https://snap.stanford.edu/data/higgs-twitter.html 

25. Hemsley, J. (2018) Virality: Developing a Rigorous and Useful Definition of an Information Diffusion 
Process. Available from: https://ssrn.com/abstract=3129424 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3129424 

26. Floria, S. & Leon, F (2016) Analysing the efficiency of information transmission in social networks. 
Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, section Automatic Control and Computer Science, vol. 62(66), 
no.4, pp. 65-76. 

27. Floria, S.- A., Leon, F. & Cașcaval, P. (2017) Analyzing the effects of virality and topology for information 
diffusion in social networks. In: 2017 21st International Conference on System Theory, Control and 
Computing (ICSTCC). Sinaia, Romania, IEEE, doi: 10.1109/ICSTCC.2017.8107146. 

28. Floria, S.-A., Leon, F. & Logofătu, D. (2018) A Credibility-Based Analysis of Information Diffusion in 
Social Networks. In: Proceedings of the 27th International Conference on Artificial Neural Networks, 
Rhodes, Greece, Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-030-01424-7_80. 

29. Floria, S.-A., Leon, F. & Logofătu, D. (2019) A model of information diffusion in dynamic social networks 
based on evidence theory. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 37 (6), 7369-7381, doi: 10.3233/JIFS-
179346. 

30. Chen, J., Song, Q. & Zhou, Z. (2017) Agent-Based Simulation of Rumor Propagation on Social Network 
Based on Active Immune Mechanism. Journal of Systems Science and Information, 5(6), 571-584. 

31. Leskovec, J., Backstrom, L. & Kleinberg, J. (2009) 96 million memes from Memetracker. Stanford Network 
Analysis Platform (SNAP). [Online] Available from: https://snap.stanford.edu/data/memetracker9.html 

32. Abraham, J. A. (1979) An improved algorithm for network reliability. IEEE Transactions on Reliability, R-
28 (1), 58-61, doi: 10.1109/TR.1979.5220476. 

33. Cașcaval, P. & Floria, S.-A. (2017) SDP Algorithm for network reliability evaluation. In: Proceedings of 
the 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA). 
Gdynia, Poland, ISBN 978-1-5090-5795-5, doi: 10.1109/INISTA.2017.8001143, (Best paper award). 

34. Veeraraghavan, M. & Trivedi, K. S. (1991) An improved algorithm for sysmbolic reliability analysis. IEEE 
Transactions on Reliability, 40 (3), 347-358, doi: 10.1109/24.85455. 

35. Soh, S. & Rai, S. (1991) Carel: Computer aided reliability evaluator for distributed computing networks. 
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2(2), 199-213, doi: 10.1109/71.89065. 

36. Heidtmann, K. D. (1989) Smaller sums of disjoint products by subproduct inversion. IEEE Transactions on 
Reliability, 38(3), 305-311, doi: 10.1109/24.44172. 

37. Chaturvedi, S. K. & Misra, K. B. (2002) A hybrid method to evaluate reliability of complex networks. 
International Journal of Quality & Reliability Management, 19, 1098-1112. 

38. Luo, T. & Trivedi, K. S. (1998) An improved algorithm for coherent-system reliability. IEEE Transactions 
on Reliability, 47 (1), 73-78, doi: 10.1109/24.690911. 

39. Tee, K. F., Khan, L. R. & Li, H. (2014) Application of subset simulation in reliability estimation of 
underground pipelines. Reliability Engineering & System Safety, 130, 125-131. 

40. Zuev, K., Wu, S. & Beck, J. (2015) General network reliability problem and its efficient solution by subset 
simulation. Probabilistic Engineering Mechanics, 40, 25-35. 

41.  Li, H.-S., Ma, Y.-Z. & Cao, Z. (2015) A generalized subset simulation approach for estimating small 
failure probabilities of multiple stochastic responses. Computers & Structures, 153, 239–251. 

42.  Cașcaval, P. & Floria, S.-A. (2018) Two Approximate Approaches for Reliability Evaluation in Large 
Networks. Comparative Study. In: Proceedings of the 22nd International Conference on System Theory, 
Control and Computing (ICSTCC). Sinaia, Romania, IEEE, doi: 10.1109/ICSTCC.2018.8540730. 

43.  Lin, M.S., Chen, D. J. & Horng, M. S. (1999) The reliability analysis of distributed computing systems 
with imperfect nodes. The Computer Journal, 42(2), 129-141.  

44.  Fang, W. & Hou, C. (2004) A Monte Carlo method to estimate network reliability. Computer Engineering, 
30 (18), 13-16. 

45.  Floria, S.-A., Leon, F., Cașcaval, P. & Logofătu, D. (2019) An Evaluation of Various Regression Models 
for the Prediction of Two-Terminal Network Reliability. In: Tetko I., Kůrková V., Karpov P., Theis F. (eds) 
Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Theoretical Neural Computation. 
Proceedings of the 28th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2019). Lecture 



65 
 

Notes in Computer Science. Munich, Germany, Springer, Cham, Switzerland, pp. 267-280, ISBN 978-3-
030-30486-7, EISBN 978-3-030-30487-4, doi: 10.1007/978-3-030-30487-4_21. 

46.  Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. & Williams, R. J. (1986) Learning internal representations by error 
propagation. Parallel Distributed Processing, 1, 318-362. 

47.  Schwenk, H. & Milgram, M. (1994) Transformation invariant auto association with application to 
handwritten character recognition. In: Tesauro, G., Touretzky, D. S. & Leen, T. K. (eds.) NIPS'94: 
Proceedings of the 7th International Conference on Neural Information Processing Systems. Cambridge, 
MA, United States, MIT Press. pp. 991–998. 

48.  LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y. & Haffner, P. (1998) Gradient-based learning applied to document 
recognition. Proceedings of the IEEE. 86(11), 2278-2324, doi: 10.1109/5.726791. 

49.  LeCun, Y., Haffner, P., Bottou, L., Bengio, Y. (1999) Object Recognition with Gradient-Based Learning. 
In: Forsyth, D. A., Mundy, J. L., Gesù, V. D. & Cipolla, R. (Eds.) Shape, Contour and Grouping in 
Computer Vision. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 319-345, doi: 10.1007/3-540-46805-6_19 

50.  Chen, T. & Guestrin, C. (2016) XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. In: KDD '16: Proceedings of 
the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San 
Francisco, California, USA, Association for Computing Machinery. pp. 785–794, doi: 
doi.org/10.1145/2939672.2939785. 

51.  Leon, F., Floria, S.-A. & Bădică, C. (2017) Evaluating the Effect of Voting Methods on Ensemble-Based 
Classification. In: Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent 
SysTems and Applications, INISTA 2017. Gdynia, Poland, IEEE. ISBN 978-1-5090-5795-5, doi: 
10.1109/inista.2017.8001122. 


