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Rezumat: Reţelele sociale online au o importanţă deosebită în contextul cercetărilor privind „big data”, fiind surse
importante de informaţii pentru domenii diverse: social, politic, economic, civic şi educaţional. Reţelele de socializare
pot oferi avantaje considerabile privind comunicarea şi relaţiile între utilizatori, precum şi informaţii utile pentru
realizarea de predicţii pe baza analizelor fluxului imens de date generat de acestea. În cadrul acestei lucrări sunt
prezentate mai multe aspecte legate de două componente de mare actualitate din domeniul tehnologiei informaţiei şi
anume reţelele sociale online şi Big Data. În acest sens, prima parte a lucrării este rezervată unei scurte introduceri.
Următoarele secţiuni prezintă o sinteză a cercetărilor relevante cu privire la siturile web de reţele sociale ca surse de Big
Data. Lucrarea se încheie cu concluzii şi direcţii de lucru viitoare.
Cuvinte cheie: reţelele sociale online, big data.
Abstract: Online social networks are particularly important in the context of research on "big data" being important
sources of information for various fields: social, political, economical, civic and educational. Social networks can
provide significant benefits for the communication and relationships between users, as well as useful information for
making predictions based on analysis of huge data flow generated by them. In this paper are presented several aspects of
two components of present information technology, namely Online Social Networks and Big Data. In this regard, the
first part is reserved for a brief introduction. The following sections present a summary of research relevant to social
networking Web sites as sources of Big Data. The paper ends with conclusions and directions for future work.
Keywords: Online Social Networks, Big Data, Social Networks Data.

1. Introducere
Reţelele sociale online (OSN), cloud
computing şi “Big Data” se numără printre
subiectele de mare actualitate din domeniul
tehnologiei informaţiei. Serviciile de internet şi
reţelele sociale generează fluxuri mari de date,
în timp real. În prezent, cele mai multe reţele
sociale conectează persoane sau grupuri care
prezintă interese sau caracteristici similare.
Analiza fluxurilor mari de date provenite de
la reţelele sociale online poate conduce la
construirea de modele şi bune practici.
Totodată, creşterea uimitoare şi diversitatea
de date interconectate continuă să afecteze
profund modul în care oamenii percep
aceste date.
O reţea socială este o structură care
cuprinde persoane sau organizaţii (reprezentate
uzual ca noduri) şi relaţii sociale (legături între
noduri). Platformele suport pentru reţele
sociale pe Internet (social media) sunt aplicaţii
pentru crearea, partajarea şi schimbul de
conţinut generat de utilizator, care se manifestǎ
în diferite combinaţii de forme: forum, blog,
mesagerie
instantanee
(chat),
proiect
colaborativ, comunităţi virtuale. Câteva
exemple de platforme pentru reţele sociale sunt

Facebook, Linkedin şi Twitter, care au
cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani şi o
influenţă crescândǎ asupra modalitǎţilor de a
face afaceri şi de a analiza cerinţele pieţei.
Principalele caracteristici ale utilizării
reţelelor sociale online sunt: frecvenţa utilizării,
numărul de prieteni şi frecvenţa solicitărilor
(Jung et al., 2013). Utilizatorii dobândesc noi
prieteni prin căutări off-line, precum şi online
în cadrul reţelei sociale prin trimiterea de
solicitări. De exemplu, în cazul Facebook,
utilizatorii înregistraţi au posibilitatea să-şi
găsească prietenii, dar şi pe orice alţi utilizatori
din toată lumea, nu numai din ţara în care se
află. Utilizatorii îşi pot crea şi modifica
propriul profil ori de câte ori doresc. Profilele
publice pot fi blocate de către alţi utilizatori,
dar nu şi profilele personale.
Prin urmare, reţelele sociale online oferă o
bază pentru menţinerea relaţiilor sociale,
comunicare şi schimb de informaţii, pentru
identificarea utilizatorilor cu interese similare,
precum şi pentru localizarea conţinutului şi a
cunoştinţelor partajate de către alţi utilizatori.
Înţelegerea reţelelor sociale devine
problemă de “big data”, atunci când specialiştii
din diferite domenii (sisteme informatice,
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management, educaţie) încearcă
comportamentul utilizatorilor.

să prezică

Big data este unul dintre elementele
reprezentative ale societăţii informaţionale.
Aproape toate domeniile şi nivelurile ierarhice
de activităţi umane generează o creştere
exponenţială de date, informaţii şi cunoştinţe.
Prin urmare, ingineria big data a devenit una
dintre abordările fundamentale din domeniul
tehnicii de calcul în zilele noastre.
Folosirea Big Data poate conduce la
creşterea productivităţii şi la un surplus pentru
consumatori, prin creşterea eficienţei şi
eficacităţii permiţând organizaţiilor să facă mai
mult cu mijloace mai reduse şi la calitate mai
ridicată, cu alte cuvinte să crească procentul de
valoare adăugată din produsele şi serviciile lor.

studii (Lampe et al., 2011) care arată că reţelele
de socializare au potenţialul de a favoriza
adaptarea la diferite contexte prin sprijinul
oferit utilizatorilor în identificarea de noi
prieteni şi în obţinerea de informaţii utile.
În acelaşi timp, studiile legate de big data
se pot confrunta cu o varietate de provocări.
Cercetătorii au atras atenţia cu privire la
deciziile legate tipul de date generate şi
colectate, accepţiunile noţiunii de big data,
probleme
legate
de
confidenţialitate,
considerente etice pentru gestionarea a unor
astfel de date, precum şi lipsa unei teorii
integratoare. Manyika, et al. (2011) identifică
mai multe tendinţe care pun în evidenţă
valoarea adăugată adusă de Big Data:
•

crearea de transparenţă – de exemplu, în
sectorul public, dacă datele relevante sunt
accesibile mai multor departamente
separate, acest lucru poate reduce dramatic
timpul de căutare şi procesare. În industrie
integrarea datelor din cercetare/dezvoltare
cu cele din proiectare şi fabricaţie pentru a
permite ingineria paralelă poate reduce
semnificativ timpul de lansare a noilor
produse şi îmbunătăţirea calităţii.

•

Big Data permite analize pentru
descoperirea
nevoilor,
expunerea
variabilităţii şi creşterea performanţei.
Utilizarea datelor pentru a studia variaţia
performanţei şi înţelegerea cauzelor care o
influenţează
permite
controlul
performanţei pentru atingerea unor nivele
mai bune.

•

susţinerea proceselor de decizie umană cu
algoritmi automatizaţi. Exemple ale acestui
tip de aplicaţii sunt întâlnite în sectorul
financiar bancar pentru modelarea riscului
în gestiunea portofoliilor clienţilor sau
supravegherea tranzacţionărilor bursiere
anormale şi marcarea lor pentru analiza
umană amănunţită.

•

inovarea de noi modele de afaceri,
producţie şi servicii. Big Data permite
companiilor să creeze noi produse şi
servicii şi să le îmbunătăţească pe cele
existente sau să inventeze modele complet
noi de business. De exemplu în timpul
dezastrului petrolier din Golful Mexic din
2011, Institutul Naţional de Ştiinţă şi
Tehnologie din SUA a rulat modele de
evaluare a incertitudinii cauzate de
dezastru prin armonizarea estimărilor din

Există mai multe sectoare care pot fi
favorizate prin folosirea Big Data. Printre
acestea se numără sectorul de produse
electronice şi tehnologia informaţiei, urmat de
serviciile financiar bancare şi sectorul public.

2. Cercetări relevante
Unul dintre cele mai importante avantaje
ale reţelelor sociale este reprezentat de viteza
foarte mare cu care utilizatorii obţin informaţii
noi. Acest lucru îi ajută să rezolve problemele
într-un mod eficient, ceea ce poate fi de ajutor
în situaţii cât mai diverse. De asemenea, pe
multe reţele de socializare (de ex. Facebook) se
pot obţine foarte uşor statistici de utilizare. Prin
urmare, cercetătorii au început sa studieze
principalele motive pentru care utilizatorii
folosesc reţelele sociale online, modul în care
utilizarea acestuia îi influenţează şi ceea ce
gândesc despre acest subiect.
Cercetări recente au arătat că utilizatorii
folosesc situri de reţele sociale în primul rând
pentru a menţine şi a face vizibile relaţiile lor
sociale existente (Mazman& Usluel, 2011;
Makashvili et al., 2013; Iordache & Pribeanu,
2016). Cu alte cuvinte, utilizatorii de pe aceste
situri nu încearcă să se conecteze cu persoane
necunoscute, ci mai degrabă să comunice cu
oameni care sunt deja parte din reţeaua lor
socială directă sau extinsă. Această observaţie
implică faptul că un nivel de încredere există
deja între utilizatorii de reţele sociale şi că
aceşti utilizatori împărtăşesc cel puţin un
aspect al vieţii lor: cariera, hobby-uri, opinii
politice şi aşa mai departe. Totodată, există
26
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surse diverse în vederea emiterii de
avertizări şi coordonarea eforturilor de
răspuns la dezastru.
În general, analiza fluxurilor mari de date
provenite din reţelele de socializare reclamă
dispozitive puternice de calcul şi lăţime de
bandă mare, resurse care pot depăşi capacitatea
laboratoarelor mici. Jia et al. (2015), au
demonstrat că cercetătorii cu resurse limitate
pot avea în continuare posibilitatea de a
desfăşura activităţi de cercetare pe big data,
concentrându-se pe un anumit tip de date. În
particular, Jia et al. (2015) prezintă un sistem
numit MPT (microblog Processing Toolkit)
pentru manipularea volumului mare de mesaje
pe microbloguri cu calculatoare obişnuite, care
pot ocupa zeci de milioane de mesaje pe zi.
MPT oferă o căutare rapidă pe bază de cuvinte
cheie şi returnează rezultatele statistice (Jia et
al., 2015).
Multe studii de big data se bazează pe
analiza
amprentelor
comportamentale
(behavioral traces) de la nivelul unui sistem
specific, cum ar fi un sit web (Schwartz et al.,
2013), un tip de dispozitiv (Bell, McDiarmid şi
Irvine, 2011), o lume virtuală specială
(Foucault Welles et al., 2010), sau o
comunitate de jocuri (Williams, Kennedy şi
Moore, 2011). Reţelele sociale online precum
Facebook şi Twitter au fost deosebit de
populare ca bază pentru studii despre urme
comportamentale (de exemplu, Asur şi
Huberman, 2010; Backstrom şi Kleinberg, 2014).
Hargittai (2015) discută despre provocările
metodologice de utilizare a big data provenite
din siturile reţelelor de socializare. Rezultatele
studiului arată că vârsta, sexul, rasa / etnia,
statutul socio-economic, experienţele online şi
competenţele în utilizarea Internet-ului
influenţează oamenii care folosesc reţelele de
socializare. Acest lucru are implicaţii pentru
tipurile de concluzii ce se pot trage din datele
provenite de la utilizatorii de reţele de
socializare. Big data provenite din SNSs au
potenţialul de a răspunde la
numeroase
întrebări cu privire la comportamentul social.
Cu toate acestea, ele nu sunt imune la
provocările cu care metode se confruntă alte
metode. Hargittai & Litt (2011) prezintă
posibilitatea de a folosi cadre de eşantionare
pentru analiza datelor provenite de la reţele de
socializare în scopul studiului comportamentului social.

Big data sunt baze de date - scalate extrem
de mari din punctul de vedere al cantităţii,
complexităţii şi semanticii. Recensămintele şi
alegerile sunt procese care implică prelucrări la
nivelul bazelor de mari date furnizate de
platformele moderne de e-democraţie şi de
reţelele de socializare. Wang şi Wiebe, (2014)
au analizat mecanismele sistemelor de vot şi
opiniile colective privind analiza tehnologiilor
Big Data. Ei au utilizat metode bazate pe
modele fuzzy pentru analiza sondajelor de tip
exit-poll, determinarea opiniei colective, şi
prelucrarea cantitativă a datelor electorale. În
domeniul sociologiei, ingineria big data a fost
introdusă pentru analiza opiniilor colective.
Modelele numerice şi metodologiile fuzzy au
fost dezvoltate pentru analiza voturilor şi a
datelor electorale. Această abordare a condus
la descoperirea de implicaţii şi tendinţe
dinamice reprezentate de distribuţia opiniilor
populaţiei pe un spectru politic.
Site-urile de reţele de socializare
acumulează cantităţi mari de date, iar
instrumentele pentru procesarea acestor date
pot fi furnizate de domenii interdisciplinare,
între acestea situându-se ştiinţe sociale
computaţionale (Oboler et al., 2012). Ştiinţele
sociale computaţionale presupun studiul
interdisciplinar al dinamicii sociale, realizat
dintr-o perspectivă informaţională, prin
intermediul sistemelor de calcul avansate.

3. Reţelele
de Big Data

sociale

ca

surse

3.1 Reţele sociale online frecvent
utilizate
În prezent, reţele sociale online, cum ar fi
Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube,
Wikipedia nu doar conectează foarte mulţi
utilizatori, dar, în acelaşi timp, colectează
cantităţi imense de informaţii asociate cu
interacţiunile lor de zi cu zi. Conţinutul creat
de utilizator poate fi utilizat pentru diferite
analize şi predicţii în multe domenii: educaţie,
marketing, cinematografie, diseminare, alegeri,
economie la nivel regional, naţional sau global.
În figura 1 sunt reprezentate mai multe reţele
sociale online în calitate de surse Big Data.
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Figura 1. Social media ca sursă Big Data (sursa Razdan, R., 2015)

Utilizarea reţelelor sociale permite
utilizatorilor să posteze în mod voluntar
informaţii personale, să trimită şi să primească
mesaje, să rămână conectaţi on-line cu prietenii
lor sau să împărtăşească fotografii, clipuri
video, citate, blog-uri, mesaje private şi să se
alăture grupurilor. Oamenii petrec mult timp pe
situri de socializare, cum ar fi You Tube,
Facebook, Google+, LinkedIn, Facebook,
Twitter reţea, etc., iar această utilizare se
asociază cu colectarea unui volum din ce în ce
mai mare de date.
Site-urile de socializare şi-au dovedit
potenţialul de a conecta persoanele cu alte
persoane cu care se pierduse legătura (Lampe
et al., 2006) dar şi cu persoane noi (Gilbert &
Karahalios, 2009), iar acest fapt motivează
utilizatorii să le folosească în continuare, cu o
frecvenţă ridicată.
Brandtzaeg (2012) a împărţit utilizatorii
SNS în cinci clustere de utilizare în funcţie de
modul în care au descris comportamentele lor
pe site (de exemplu Jucători, Socializanţi,
Oratori, Sporadici şi Avansaţi) şi a identificat
diferenţe între aceste grupuri la nivelul
capitalului social.

28
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În funcţie de direcţia principală de utilizare,
Heidemann et al. (2012) diferenţiază între
„reţele private'” (Facebook, MySpace) şi
„reţele de afaceri” (LinkedIn, Ryze). Din
moment ce OSN au fost proiectate iniţial
pentru uz personal, nu este surprinzător faptul
că reţelele private, cum ar fi Facebook sunt
printre cele mai populare şi bine cunoscute
reţele sociale la nivel mondial.
Spre deosebire de reţelele private, reţelele
de afaceri se specializează în menţinerea
contactelor profesionale şi căutarea de noi
locuri de muncă. Pe lângă informaţiile
furnizate de obicei în OSN, reţelele de afaceri,
pot să includă, de asemenea, un curriculum
vitae (funcţia actuală, experienţa profesională,
etc.). Mai mult decât atât, multe reţele de
afaceri includ detalii suplimentare în profilurile
utilizatorilor, cum ar fi data de înregistrare sau
un indice care indică activitatea unui utilizator
în cadrul reţelei de afaceri.
Siturile web pentru reţele sociale oferă
diferite aplicaţii, modele şi conţinuturi pentru
utilizatorii lor. Diferenţele dintre aceste situri,
modul în care acestea îi conving pe utilizatori
să se alăture reţelei sau modul în care acestea
îşi promovează imaginea sunt întrebări care
trebuie să fie abordate.
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Figura 2. Utilizarea reţelelor sociale de către din SUA în perioada 2014-2015
(Sursa Edison Research / Triton Digital, Piper Jaffray)

În Figura 2 sunt prezentate rezultatele unui
studiu realizat în perioada 2014-2015 de către
Edison Research (citat de Meeker, M. 2015) cu
privire la cele mai utilizate situri de reţele de
socializare de către tinerii din SUA. Se observă
că cea mai des utilizată reţea de socializare este
Facebook, urmată de Instagram, Snapchat,
Twiter, Google+ ş.a. Toate aceste reţele sociale
generează date ce pot fi prelucrate în
continuare pentru realizarea de predicţii, cu
instrumente specifice analizelor Big Data.

3.2 Fluxul de date Social Media –
Big Data
Informaţia digitală a pătruns în fiecare
domeniu industrial sau afacere şi reprezintă în
momentul de faţă un element important în

atunci, numărul de dispozitive conectate la
internet se estimează a fi în jurul valorii de 50
de miliarde. Într-o singură zi din august 2015,
Facebook-ul a avut într-o singură zi mai mult
de 1 miliard de utilizatori on-line; aceşti
utilizatori trimit în medie aproximativ 30
milioane de mesaje pe minut. Media
vizualizarilor de conţinut video pe Facebook
este cifrată la aproximativ 2.8 milioane de
clipuri / minut. Chiar dacă volumul de date din
procesul de producţie. Se estimează că până în
anul 2020 volumul de date generat de lumea
digitală se va apropia de valoarea de 50
zettabytes (50 trilioane de gigabytes). Tot
societatea
digitală
este
cu
adevărat
impresionant, în clipa de faţă mai puţin de 1%
din totalul datelor digitale existente este
procesat şi analizat.

Figura 3. Fluxul de date Social Media - Big Data (sursa Gupta, A., 2016)
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Însă Big Data reprezintă mai mult decât
administrarea de Exabytes de date. Este vorba
de gestionarea unui număr complex de fluxuri
de date nestructurare (precum pagini de web,
fluctuaţii bursiere, mesaje generate de
echipamente, fluxuri din reţelele de socializare
şi alte mesaje comerciale) care conţin
informaţii valoroase. Fluxul de date este
ilustrat anterior în Figura 3.
Aspectul cheie în “big data” este faptul că
datele în sine reprezintă un punct sau o cale
pentru crea valoare adăugată în organizaţii.
Datele nu sunt pur şi simplu un produs
secundar al interacţiunilor şi activităţilor în
cadrul unei organizaţii, ci un nivel de valoare
critică pentru guverne, corporaţii şi instituţii de
diferite tipuri.
Una din cele mai mari provocări a
momentului de faţă este construirea
instrumentelor şi sistemelor cu care să
gestionăm Big Data. Deoarece livrarea
informaţiilor în timp real sau aproape în timp
real este una din trăsăturile cheie ale analizei
datelor masive, cercetările urmăresc să pună
bazele unor sisteme de management al bazelor
de date provenite din social media capabile să
corespundă noilor cerinţe. Tehnologiile
analitice în curs de dezvoltare trebuie să ia în
considerare mai multe aspecte, precum:
•

•

30

pentru stocarea şi recuperarea datelor,
dezvoltările NoSQL care sunt în prezent
cel mai utilizate în sisteme sunt MongoDB,
DynamoDB, CouchBase, Cassandra, Redis,
VoltDB. În. Aceste soluții au moduri de
lucru diferite – unele sunt baze de date de
documente, altele de chei-valoare iar altele
lucreaza in memoria RAM.
posibilitatea de a utiliza/integra analiza de
Big Data ca set software; de exemplu
Apache Hadoop are distribuții oferite de
Cloudera, HortonWorks şi MapR, care
permit un deployment rapid al unei soluții
analitice.
Obiectivul
principal
al
tehnologiilor Big Data este de a extinde
utilizarea platformelor big data către o
gamă de utilizatori mai diversă şi
voluminoasă, cu axare pe creşterea
fiabilităţii platformelor de date masive, pe
îmbunătăţirea capacităţii de a le gestiona şi
de a controla indicatorii de performanţă. În
ritmul actual, Hadoop estimează o creștere
anuală de piață de 58% (Marr, B., 2015).
http://www.rria.ici.ro

•

explorarea
datelor
şi
descoperirea
cunoştinţelor: explorarea şi descoperirea
analitică a datelor masive este un subiect
fierbinte din domeniul cercetării şi inovării.
Un avans major a fost făcut de Datameer,
Hadapt, Karmasphere, Platfora sau Splunk.

4. Concluzii
În ultimii ani se observă o dezvoltare
rapidă a reţelelor sociale online şi o creştere a
diversităţii lor atât din punct de vedere
funcţional cat şi al utilizatorilor. Varietatea de
reţele sociale online generează o cantitate
imensă de date care pot fi utilizate pentru a
face predicţii pe baza preferinţelor utilizatorilor.
În această lucrare au fost analizate mai multe
aspecte ale reţelelor sociale online ca surse de
Big Data, cu accent pe instrumentele şi
sistemele cu care să gestionăm datele masive
provenite din Social Media.
Totodată, folosirea Big Data poate deveni
element cheie pentru competitivitate şi
dezvoltarea unor tipuri variate de organizaţii.
Multe companii au acces la seturi de date
valoroase generate de propriile produse şi
servicii. Totuşi, simpla stocare a acestor date
prin tehnologii Big Data nu este în niciun caz
eficientă; valoarea Big Data este dată de
analiza corectă a datelor, de stabilirea
strategiilor pe baza măsurătorilor şi valorilor
efectuate asupra informaţiilor stocate.
Adoptarea soluţiilor de Big Data de către
site-urile de social networking trebuie să ţină
seama de o serie de aspecte critice, cum ar fi
gradul de dezvoltare al tehnologiei,
componentele de integrare cu alte soluţii
implementate în reţea, utilizarea soluţiei în
piaţă sau suportul tehnic oferit de respectiva
tehnologie Big Data. Procedura de selecţie a
unei tehnologii Big Data poate fi dificilă pentru
o reţea de socializare dacă nu ţine seama de
aceste aspecte.
Studiile viitoare ar trebui să permită
desprinderea de aspecte punctuale cu privire la
înţelegerea potenţialului pe care reţele de
socializare îl poate avea în dezvoltarea unor
analize aprofundate ale datelor masive generate.
Există mai multe domenii care pot fi utilizate
pentru punerea în valoare în viitor a
potenţialului Big Data:
•

politici de date, securitate, proprietate
intelectuală.
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•

tehnologii: stocare, putere de calcul şi
software analitic.

•

modificări
adecvate.

•

acces la date - pentru a permite
desfăşurarea proiectelor de analiză,
companiile trebuie să integreze informaţii
din surse multiple şi să le pună în evidenţă
potenţialul.

organizaţionale

şi

resurse
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