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 Abstract. Some of the main concepts and relationships concerning the 
classical information theory are discussed aiming possible journalistic 
applications, illustrated by examples from genetics and exobiology. Also, the 
case of the perturbed channel communications is treated both from 
informational (entropic) and statistical point of view. We propose a simple 
statistical method for eliminating the perturbations from the received 
information, based on the minimal distance of a test function. For illustration 
of the method, an example involving the number of participants to a public 
demonstration is given. The results obtained with the proposed method show a 
very good agreement with the real ones, proving the effectiveness of the 
method. 

 Keywords: communication, information, perturbations, minimal error, 
public demonstration. 

 
 
 
1. Istoric al teoriei clasice a comunicării informaţiei.  
Se consideră în mod curent cǎ teoria clasică a informaţiei a debutat cu lucrarea 

fundamentală a lui Claude Shannon, "O teorie matematică a comunicației" [1], publicată în 
1948 în revista Bell System Technical Journal. In esenţă, în această lucrare sunt în primul 
rȃnd sintetizate o serie de rezultate anterioare de mare generalitate obţinute de Ludwig 
Boltzmann (cu celebra sa formulă a entropiei) și J. Willard Gibbs în domeniul 
termodinamicii, Ralph Hartley (cel care a introdus termenul de informaţie cu sensul 
matematic actual [2]), şi Alan Turing (prin contribuţii la analiza statistică, deși este mai 
mult cunoscut pentru conceptul de automat cu program memorat). Pe baza acestei selecţii a 
conceptelor fundamentale, Shannon a sesizat şi cuantizat analogia între entropie şi 
informaţie şi a demonstrat cele două teoreme de bază ale teoriei comunicării, dintre care 
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ultima, profund surprinzătoare, a adus în centrul atenţiei posibilitatea spargerii barierelor 
introduse de perturbaţii. 

De asemenea, contribuţii teoretice importante în domeniul informaţiei au avut Ray 
Solomonoff [3] şi în special Andrey Kolmogorov [4,5], care a dezvoltat o alternativă 
prolifică a interpretării teoriei informaţiei, cunoscută ca formă algoritmică a complexităţii. 
Norbert Wiener, creator al ciberneticii a avut contribuţii (mai târziu) şi în teoria informaţiei, 
prin descoperirea corespondentei Fourier între funcţia de corelaţie şi densitatea spectrală de 
putere şi prin teoria filtrării optimale (împreună cu Kolmogorov şi Hopf). 

Deși este o disciplină de dată recentă, teoria informaţiei a avut deja succese absolut 
remarcabile în tehnică, în special în domeniul electronicii digitale şi calculatoarelor, unde 
actualele tehnologii ar fi fost de neconceput fără fundamentele şi progresele acestei teorii. 
Aceasta a condus de asemenea la numeroase încercări de aplicare şi în alte domenii cum ar 
fi stiinţele economice, genetica, neurobiologia, lingvistica, gnoseologia, ştiințele 
comunicării.  

În prim planul acestei teorii este plasată noţiunea de informaţie, privită ca o măsură a 
înlăturării unei incertitudini referitoare la selecţia într-un cȃmp de evenimente. Pe baza 
analizei cantitative a sistemelor cu evenimente discrete s-au putut face unele generalizări 
pentru cazul sistemelor continue, mult mai răspândite şi mai intuitive, dar care s-au dovedit 
mult mai susceptibile la instabilităţi, fapt care a condus la proliferarea sistematică a 
tehnicilor digitale. 

 
2. Informaţia la sursă. Generalităţi 
Pentru ilustrarea conceptelor fundamentale, se consideră un câmp de evenimente 

discrete X, care reprezintă alternative ix  ale evoluţiei unui sistem.  

 1 2{ , , , }nx x x=X K  (1.1) 
 Aceste evenimente posibile sunt distincte (intersecţia lor este multimea vidă) şi 

epuizează toate variantele pe câmpul X, astfel că reuniunea lor este un eveniment sigur, E: 

 
1

, ;
n

i j i
i

x x i j x E
=

∩ = ∅ ≠ =U  (1.2) 

Fiecare eveniment posibil ix  este caracterizat de o anumită probabilitate ( )ip x , 
astfel că avem un set de probabilităţi P, caracteristice câmpului X: 

 1 2{ ( ), ( ), , ( )}np x p x p x=xP K  (1.3) 
 În mod normal, probabilitatea de producere a unui eveniment este dată de numărul de 

cazuri favorabile producerii acestuia fN  raportat la numărul total de cazuri posibile tN  

 1( ) f

t

N
p x

N
=  (1.4) 

 Această definiţie este dată de regulǎ evenimentelor compuse, care prezintă mai multe 
cazuri favorabile producerii, 1fN > .  

 Suma tuturor probabilităţilor de producere a a evenimentelor este probabilitatea 
evenimentului sigur 
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 Deoarece nu se poate cunoaşte apriori care dintre evenimentele din câmp se va 
produce la un moment ulterior, există o anumită incertitudine în legătură cu producerea 
unui eveniment. Se poate afirma că această incertitudine este funcţie de probabilitatea 
acelui eveniment.  

 ( ) ( )i iU x F p=  (1.6) 

 Prin observarea producerii evenimentului ix , această incertitudine este inlăturată, 

ceea ce echivalează cu obţinerea unei informaţii: s-a produs evenimentul ix . Este deci 
natural să considerăm că informaţia obţinută este dată de incertitudinea înlăturătă de acea 
informaţie. 

 ( ) ( ) [ ( )]i i ii x U x F p x=  (1.7) 
 Principala trasătură a informaţiei, în sensul semantic curent, care a permis 

determinarea unică funcţiei de probabilitate care poate să o cuantifice, o reprezintă 
aditivitatea. Astfel, se consideră că dacă se observă două evenimente, 1ix  şi 2ix , fiecare 

aducând o anumită informaţie, 1( )ii x  şi 2( )ii x  atunci informaţia totală ( )ii x este suma 
celor două informaţii 

 1 2( ) ( ) ( )i i ii x i x i x= +  (1.8) 

 Dar, dacă este vorba de două evenimente distincte 1 2i i ix x x= I , atunci 
probabilitatea ca să se producă ambele evenimente (evenimentul compus din cele două) 
este produsul probabilităţilor individuale: 

 1 2( ) ( ) ( )i i ip x p x p x= ⋅  (1.9) 
 Tinând cont de relatiile (1.7),şi (1.8) rezultă: 
 1 2( ( )) ( ( )) ( ( ))i i iF p x F p x F p x= +  (1.10) 
De asemenea, tinând cont de relaţia (1.9) obţinem 
 1 2 1 2[ ( ) ( )] [ ( )] [ ( )]i i i iF p x p x F p x F p x⋅ = +  (1.11) 
 Această este o ecuaţie funcţională, a cărei soluţie se cunoaşte. Singura funcţie care 

are proprietatea ca funcţia produsului argumentelor să fie egală cu suma între funcţia de 
primul argument şi funcţia de al doilea argument, este logaritmul: 

 log( ) log( ) log( )a b a b⋅ = +  (1.12) 
 Rezultă că soluţia ecuaţiei (1.11) este de forma 
 ( ) logF p pλ= −  (1.13) 
 S-a ales semnul minus, deoarece p fiind subunitar logaritmul este negativ, astfel ca 

semnul minus în faţa restaurează semnul pozitiv al ansamblului. 
 Prin urmare, informaţia obtinută prin observarea unui eveniment ix  este: 

 ( ) log ( )i ii x p xλ= − ⋅  (1.14) 

unde λ  este o constantă arbitrară care depinde de unitatea de măsură aleasă. Sǎ 
considerǎm cazul în care avem cel mai simplu câmp posibil, cu numai două evenimente, şi 
acestea sunt echiprobabile (fiecare cu probabilitatea 1/2). Alegând baza 2 pentru logaritm, 
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informaţia obținută în acest caz, deci pe cel mai simplu câmp de evenimente, poate fi 
considerată unitate de măsură a informaţiei, şi se numeşte bit. 

 1 2 2
1( ) ( ) log 1
2

i x i x λ= = − =  (1.15) 

ceea ce impune factorul de scalǎ 1λ = .  
 
3. Evenimente compuse. Entropia la sursă 
În cazul observării unui eveniment iX  compus din mai multe evenimente 

1 2, , ,i i iNx x xK , care apar fiecare de câte un anumit numar de ori, incertitudinea inlăturată 
şi deci informaţia este mai mare. În teoria comunicării vom numi aceste evenimente 
individuale independente simboluri, care fac parte dintr-un alfabet cu n simboluri: 

 1 2{ }nX x x x= K  (2.1) 
şi care apar cu probabilităţile  
 1 2{ }nP p p p= K  (2.2) 
 Să considerăm un şir de N simboluri: 
 1 2[ ] [ ]; 1,n i i iNX x x x i n= =K  (2.3) 
Probabilitatea totală de apariţie a acestui şir este produsul probabilităţilor individuale: 
 1 2

1 2( ) nNN N
n np X p p p= K  (2.4) 

unde iN  reprezintă numărul de apariţii în acest şir ale simbolului ix . Suma lor dă 
numărul total de simboluri conţinute în şir 

 
1

n

i
i

N N
=

=∑  (2.5) 

 Dacă acest număr este suficient de mare, se poate considera că numărul de apariţii ale 
unui simbol este proporţional cu probabilitatea acestuia 

 i iN N p= ⋅  (2.6) 
 Ţinând cont de relaţia (2.4), se obţine 
 1 2

1 2( ) [ ]npp p N
n np X p p p= K  (2.7) 

 Folosind şi relaţia (1.14), rezultă informaţia totală conţinută în şirul nX  

 
1

( ) log ( ) log
n

n n i i
i

I X p X N p p
=

= − = − ∑  (2.8) 

 După cum se observă, informaţia este proportională cu lungimea şirului (numărul de 
simboluri conţinute), ceea ce este în concordanţă cu percepţia comună legată de informaţie. 

Totuşi evenimentele individuale în sine nu sunt caracterizate intensiv de această 
mărime, care ar putea creşte oricât de mult pe baza unor informaţii separate ceea ce nu 
permite comparaţii cantitative. De aceea, pentru o caracterizare intensivă a ansamblurilor de 
evenimente (simboluri), se utilizează o mediere a informaţiei prin împărţire la numărul de 
simboluri conţinute. Mărimea obţinută se numeşte entropie, similară celei din 
termodinamică şi fizica statistică (Boltzmann) 
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 La aceste aspecte toretice generale vom semnala în continuare unele probleme şi 
aspecte neelucidate ale teoriei cantitative a informaţiei. Se pot astfel releva limitele 
acesteia, posibil temporare, ca în cazul multor teorii aflate într-un stadiu incipient. 

 Astfel, nu s-a făcut încă nici o descriere a unei mărimi care să indice relevanţa sau 
impactul informaţiei la destinaţie, deşi este posibil ca noua ştiintă a măsurării ştiinţei 
(scientometria) sǎ aibǎ acest potential. Măsura utilităţii informaţiei este încă de natură mai 
mult subiectivă şi pot fi identificate cazuri în care aceasta este mai puternic dependentă de 
destinaţie decât de sursă. De exemplu, un tratat de specialitate de mari dimensiuni poate să 
nu aducă nici o informaţie nouǎ cititorilor specializaţi deja în domeniul respectiv. Pentru 
alţii, informaţiile respective, chiar dacă pot înlătura multe incertitudini, sunt impenetrabile 
datorită lipsei pregǎtirii minimale în domeniu, sau nu sunt deloc recepționate datoritǎ lipsei 
de interes pentru domeniu. În general, destinaţia umană a informaţiei filtrează destul de 
puternic fluxul acesteia pe considerente mai mult sau mai puţin subiective. 

 Pe de altă parte, o cantitate aparent foarte redusă de informaţie poate avea un impact 
şi o relevantă absolut remarcabilă. De exemplu, poate cel mai mare impact din istoria 
ştiinţei l-a avut articolul în care Einstein prezenta pe numai trei pagini celebra sa formulă, 
care are tot atâtea litere. Chiar demonstraţia formulei se poate rezuma la numai trei rânduri, 
dar de aici vine şi explicaţia a ceea ce este numit în mod curent „annus mirrabilis”: articolul 
este un vârf de iceberg care se sprijină pe un volum imens de progres ştiinţific anterior şi în 
primul rând pe lucrarea „Electrodinamica mediilor în mişcare” în care se prezintă teoria 
relativităţii. Şi aici este remarcabil că lucrarea începe cu afirmaţii aparent banale despre 
momentul în care o locomotivă ajunge într-o gară dar care conduc apoi la spargerea 
imuabilităţii lungimilor, maselor şi chiar a timpului. 

 Foarte mari semne de întrebare ridică şi informaţia prezentă în sistemele cele mai 
complexe din natură – organismele vii. După cum se ştie, informaţia totală legată de 
structura şi functionalităţile unui organism viu este conţinută în genom prin suportul 
material al ADN-ului, care codifică printr-o secvență de nucleotide cu patru simboluri (baze 
azotate- Adenina, Timina, Guanina şi Citozona) o cantitate imensă de informaţie care se 
transmite în diviziunea celulară. Studiile de genetică comparată au dezvăluit anumite 
ierarhizări dintre care unele anticipate, iar altele absolut inexplicabile [6,7,8,9,10,11].  

 Astfel, s-a constatat că, de exemplu o specie de peşte-balon, Takifugu Rubripes are 
de 10 ori mai puţin ADN şi deci informaţie, decât omul[7]. Acestă împrejurare a şi fost 
folosită de altfel în genetică, deoarece un genom atât de redus a fost mai simplu de 
studiat şi a fost printre primele publicate pentru vieţuitoare vertebrate. Este de înteles 
deci că omul a evoluat din organisme mai simple şi a căpătat un genom care să îi confere 
o complexitate mult mai mare. De neînteles este însă faptul că ceapa, Allium Cepa, are 
de 5 ori mai mult ADN decât omul [11]. Ar rezulta, conform atât teoriei informaţiei cât şi 
teoriilor creaţioniste şi evoluţioniste, cǎ Takifugu a evoluat în om, iar omul a evoluat 
în… ceapa (!) S-au adus argumente în favoarea complexităţii necesare a genomului 
unor plante, care posedă gene capabile să sintetizeze multe substanţe (în special 
vitamine) pe care regnul animal le ia direct de la cel vegetal. Dar se ştie de mult că există 
specii de salamandre, Amphiuma, care au de 25 de ori mai mult ADN decât omul [8]. 
Suntem îndreptăţitoare să credem că linia evoluţiei a fost …Takifugu - Homo Sapiens – 
ceapă – salamandră…? Şi, de altfel, chiar şi unicelulara Euglena are aproape tot atât de 
mult ADN ca şi omul. Paradoxul provine se pare din acceptarea truismului "perturbaţiile 
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(a se citi mutaţiile) întotdeauna scad cantitatea de informaţie" al lui Shannon şi aplicarea lui 
într-un sistem Kolmogorov cum e ADN-ul. 

 Faptul că informaţia este cu atȃt mai mare cu cȃt probabilitatea evenimentului este 
mai mică, conform cu relatia (1.14) şi de altfel în acord cu intuiţia, poate uneori să genereze 
şi afirmaţii surprinzătoare. Dacă ar fi posibil să se comunice pe canale media una dintre 
următoarele două ştiri complementare: „S-a dovedit cǎ suntem singuri în univers” sau „S-a 
descoperit viată extraterestra”, care dintre cele două ştiri ar fi purtătoare de mai multǎ 
informaţie? În primul caz avem un singur caz favorabil din cele 1023 cazuri (stele) existente, 
în al doilea caz am avea, sa spunem, 10 cazuri favorabile din cele 1023 cazuri totale, deci o 
probabilitate de 10 ori mai mare. Cea mai mare informaţie ar aduce-o deci o ştire sigură că 
nu există alte forme de viată în univers, în afară de cele terestre în timp ce știrea că s-a 
descoperit viațǎ extraterestrǎ ar aduce o informație mult mai mică, deoarece probabilitatea 
este mult mai mare. Este paradoxal însă că a doua afirmaţie pare să comunice mult mai 
multă informaţie decât cea contrară, tocmai pentru că pare mult mai puţin probabilă în baza 
experienţei cotidiene, în care percepţia comună este ca nu am avut niciodată contact cu 
forme de viată extraterestră. 

 
4. Informaţia la ieşirea din canal. Influenţa perturbaţiilor 
 Inlăturarea incertitudinii are loc într-o zonă a sistemului (un subsistem) în care are 

loc observaţia iniţială asupra producerii evenimentelor, numită sursa. Vom numi 
comunicare procesul fizic prin care această informaţie este transmisă de la sursă catre o 
destinaţie în care aceasta informaţie este considerată utilă. Acest lucru se realizează printr-
un mediu fizic numit canal de comunicare, iar informaţia transferată o vom numi mesaj. 
Mesajul trebuie sa aibă un suport de transmitere, sub forma unui fenomen sau marime 
fizică, numit în tehnica semnal, care poate fi acustic (de ex. vorbirea), optic (de exemplu 
imagini), electromagnetic (unde radio), etc. 

 În practică se constată că întotdeauna există posibilitatea ca la destinaţie câmpul de 
evenimente recepţionat, Y, să fie mai mult sau mai puţin diferit de campul de evenimente 
observat la sursa, X. 

 1 2{ , , , }nY y y y X= ≅K  (3.1) 
 În teoria clasică a comunicării se consideră că diferenţele pot sa apară datorită 

canalului, în care se pot manifesta fenomene fizice suplimentare fata de cel care poartă 
mesajul şi care pot interfera cu acesta, ceea ce este echivalent cu apariţia unei perturbaţii. 
Schema clasică de transmitere a informaţiei este deci cea din figura 1. 

 
 

 
Figura 1. Schema clasică de transmitere a informaţiei 

  
 Se observă că între sursă şi canal se interpune un sistem de codare a informaţiei, care 

permite aducerea acesteia într-o formă care să fie mai putin afectată de perturbaţiile în 
canal, operaţie denumită şi adaptare statistică a sursei la canal. Evident, aceasta presupune 
ca şi la recepţie să existe un sistem complementar, de decodare a informaţiei. 
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 Faptul că evenimentele observate la recepţie pot diferi de cele observate la sursă, 
creează de asemenea o incertitudine asupra lui ix atunci când se receptioneazâ jy  

 ( / ) [ ( / )]i j i jU x y F p x y=  (3.2) 
 Acesta este o incertitudine condiţionată, dependentă de probabilitatea evenimentului 

ix conditionată de evenimentul jy . Ea persistă la destinaţie şi, prin urmare, incertitudinea 
înlaturată în câmpul de evenimente de la sursa este mai mică decât cea directă tocmai cu 
acestă incertitudine condiţionată. Rezultă că informaţia transmisă, numita transinformţie, 
este mai mică în condiţii de perturbaţie fată de cea iniţială. 

 ( , ) ( ) ( / )i j i i ji x y U x U x y−  (3.3) 

Conform relaţiei (1.14) cu 1λ = , transinformaţia este  

 
( / )

( , ) log
( )
i j

i j
i

p x y
i x y

p x
=  (3.4) 

 Tinând cont că probabilitatea condiţionată este 

 
( , )
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i j

i j
j

p x y
p x y

p y
=  (3.5) 

rezultă transinformaţia în cazul unui eveniment singular: 
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i x y

p x p y
=

⋅
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 Valoarea medie a transinformaţiei se obţine făcând media tuturor combinaţiilor 
intrare-ieşire ponderate cu probabilităţile lor 

 
1 1

( ; ) ( , ) ( , )
n n

i j i j
i j

I X Y i x y p x y
= =

=∑∑  (3.7) 

si ţinând cont de relaţia (3.6) se obţine transinformaţia într-un canal de comunicaţie 
discret: 

 
1 1

( , )
( ; ) ( , ) log

( ) ( )

n n
i j

i j
i j i j

p x y
I X Y p x y

p x p y= =

=
⋅∑∑  (3.8) 

 Pentru a se extinde acest formalism şi pentru cazul canalului continuu, în care se 
transmit simboluri (valori) dintr-un câmp caracterizat de o mulţime continuă de valori, se 
defineşte o mărime care descrie probabilitatea ca o funcţie continuă. Prin raportarea 
acesteia la un interval infinitezimal al variabilei continue se obţine mărimea caracteristică 
numită densitate de probabilitate de ordinul I. 

 
( )( ) p xw x
x

∂
∂

 (3.9) 

Considerând ansamblul variabilelor continue intrare şi iesire se poate defini densitatea 
de probabilitate de ordinul II 

 
2 ( , )( , ) p x yw x y

x y
∂
∂ ∂

 (3.10) 
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 Cu aceste definiţii, expresia (3.8) a transinformaţiei capătă forme integrale în sens 
Riemann 

 
( , )( ; ) ( , ) log

( ) ( )
w x yI X Y w x y dx dy

w x w y

∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫  (3.11) 

 Prin urmare, transinformaţia în canale continue se poate calcula prin formula: 
 

( ; ) ( , ) log ( , ) ( ) log ( ) ( ) log ( )I X Y w x y w x y dx dy w x w x dx w y w y dy
∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞

= − −∫ ∫ ∫ ∫
 (3.12) 

din care se observă de asemenea că informaţia transmisă în condiţii de perturbaţii este 
mai mică decât cea de la sursă. 

 Totuşi, Shannon a demonstrat o teoremă de mare importanţă, cunoscută ca teorema 
transmisiei informaţiei în canale cu perturbaţii. Această teoremă afirmă în esenţă, ca în 
orice condiţii de perturbaţie în canal, există un cod care permite transmiterea informaţiei cu 
o eroare oricât de mică 

 ( )2 nE r
Ep −≤  (3.13) 

 Aceasta este o teoremă de existenţă, în sensul că arată ca mulţimea codurilor capabile 
de transmisii fără erori este nevidă, dar nu arată cum pot fi construite asemenea coduri. De 
remarcat însă că promisiunea argumentată matematic a unui cod absolut optimal a condus 
la o mare dezvoltare a teoriei codurilor. Pe de altă parte, constanța extraordinară a 
caracteristicilor unor specii în condiţiile transmisiei repetate de un numǎr enorm de ori a 
informaţiei genetice îndreptătește părerea că tocmai codul genetic este un candidat serios la 
poziţia de cod optimal. 

 
5. Reconstituirea informației afectate de perturbații 
Cele mai puternice metode de eliminare a perturbațiilor introduse într-un ansamblu de 

informații sunt cele care se bazeazǎ pe teoria corelației. Ideea de bazǎ este cǎ, dacǎ 
perturbațiile provin de la altǎ sursǎ decȃt cea normalǎ de informație, funcția de 
intercorelație a semnalului util cu peturbațiile este nulǎ [12], și se poate construi o matrice 
de filtrare care sǎ majoreze puternic raportul semnal/zgomot. Aceasta are o mare rǎspȃndire 
în aplicațiile inginerești, în special în electronicǎ, dar este mai puțin rǎspȃnditǎ în alte 
domenii datoritǎ aparatului matematic complicat. 

Este însǎ posibil sǎ se facǎ o bunǎ reconstituire a informației primare și diminuare a 
perturbațiilor prin metode statistice mai simple, bazate pe un principiu de distanțǎ minimǎ. 

Sǎ considerǎm un set de observații consecutive într-un cȃmp de evenimente, care 
alcǎtuiesc o secvențǎ (mulțime discretǎ) de valori iX , și care exprimǎ dependența de o 

variabilǎ independentǎ ix  dintr-o mulțime de asemena discretǎ. 

 1 2{ , , , }NX X X X= K  (3.14) 
 Dacǎ variabila X evolueazǎ dupǎ o lege necunoscutǎ datǎ de o funcție la intrare, 

( )i iX F x= , observația directǎ a valorilor acesteia ar înlǎtura incertitudinea, și în acest fel 
s-ar obține o anumitǎ cantitate de informație. 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 123

Intr-un lanț de comunicare, valorile acestea reale sunt transmise însǎ cu erori, datorate 
perturbațiilor si impreciziilor existente în unul sau mai multe puncte ale canalului. De 
aceea, la utilizare ajunge o altǎ secvențǎ de valori 

 1 2{ , ,..., }i NY Y Y Y=  (3.15) 
care diferǎ de cele inițiale date de (3.14). Conform teoriei Shannon, aceasta secvențǎ 

conține mai puținǎ informație, deoarece o parte se pierde datoritǎ perturbațiilor din canal. 
 Totuși, prin metode statistice se poate mǎri semnificativ precizia aproximǎrii 

secvenței inițiale, ceea ce înseamnǎ cǎ se recupereazǎ o mare parte din informația corectǎ, 
inițialǎ.  

 In acest scop se poate propune un criteriu de optimizare a aproximǎrii, bazat pe ideea 
de distanțǎ minimǎ în cȃmpul valorilor de la ieșirea din canal fațǎ de o funcție aproximantǎ 
corespunzǎtoare, numitǎ în continuare funcție de probǎ. Alegerea funcției respective se 
face în mai multe etape: 

a) Se alege, pe considerente intuitive, o familie de funcții de probǎ ( , )j if a x  care 
ar putea satisface criteriul de aproximare; 

b) Se determinǎ, prin calcul, acel membru al familiei de funcții care satisface cel mai 
bine criteriul de aproximare; 

c) Se verificǎ valoarea erorii, și dacǎ aceasta nu este acceptabilǎ se revine la punctul 
a), alegȃndu-se altǎ familie de funcții. 

Se observǎ cǎ, deoarece functia aproximanta face parte dintr-o familie de funcții, ea 
trebuie sa depindǎ atȃt de variabila independentǎ ix  cȃt si de un set de parametri ja , a 

cǎror alegere sǎ identifice unic funcția corespunzǎtoare aproximǎrii optimale.  
Vom alege ca criteriu de aproximare optimǎ condiția ca funcția ( , )j if a x  sǎ se 

apropie cȃt mai mult posibil de toate valorile citite la ieșirea din canal. 

 
( , ) ; 0,1, 2,...,

1,2,....,
j i if a x Y j n

i N

=

=
 (3.16) 

 S-a considerat deci un set de N valori ale funcției de probǎ și un set de n+1 parametri 
care trebuiesc determinați. 

 Dacǎ perturbațiile corespund unei variabile aleatoare cu o distribuție uniformǎ (caz 
foarte raspȃndit), pe baza teoremei limitǎ centralǎ se poate afirma de asemenea cǎ aceastǎ 
funcție de probǎ aproximeazǎ cel mai bine și funcția la intrare  

 ( , ) ; 1, 2,...,j i if a x X i N=  (3.17) 

 Criteriul de distanțǎ minimǎ se poate baza pe una dintre distanțele uzuale din teoria 
spațiilor vectoriale metrice, și anume abaterea patraticǎ. 

 
22 ( , )i i j iY f a xε ⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (3.18) 

 In esențǎ, aceasta exprimǎ o diferențǎ fǎrǎ semn între valoarea teoreticǎ și cea 
observatǎ, și evident cǎ se dorește ca ea sa fie minimǎ. Pǎtratul se ia deoarece noțiunea de 
eroare în accepțiunea curentǎ nu are semn: de exemplu o eroare de -3% este mai mare 
decȃt una de +2%. Aceasta ar sugera ca trebuie luat în considerație modulul diferenței, dar 
funcția modul prezintǎ dificultǎți matematice – derivatele prezintǎ discontinuitǎți, ceea ce 
îngreuneaza tratarea ei prin metodele analizei matematice. Din aceste considerente, pǎtratul 
diferenței, avȃnd întotdeuna semnul pozitiv, este o alegere mai corectǎ. 
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 Dupǎ cum se știe, extremul unei funcții în raport cu o variabilǎ se poate obține 
egalȃnd cu zero derivata funcției în raport cu variabila respectivǎ, și rezolvȃnd ecuația 
obținutǎ. Tinȃnd cont cǎ funcția de probǎ are n+1 parametri, aceastǎ condiție trebuie pusǎ 
în raport cu fiecare dintre acești parametri.  

 2

1 1

( , )
2 [ ( , )] 0 0,1,...,

N N
j i

i i j i
i ij j

f a x
Y f a x j n

a a
ε

= =

∂∂
= − = =

∂ ∂∑ ∑  (3.19) 

 Se obține deci un sistem de n+1 ecuații, cu n+1 necunoscute – parametrii ja . 

 
1 1

( , ) ( , )
( , ) 0,1,...,

N N
j i j i

i j i
i ij j

f a x f a x
Y f a x j n

a a= =

∂ ∂
= =

∂ ∂∑ ∑  (3.20) 

 Rezolvarea acestui sistem de ecuații în raport cu necunoscutele ja permite 

identificarea unicǎ a funcției ( , )j if a x  care aproximeazǎ cel mai bine funcția la intrare 

( )iF x , deci rezolvǎ punctul b). 
 In continuare, pentru acceptarea rezultatului se poate calcula eroarea totalǎ, ca suma a 

erorilor pǎtratice: 

 
22

1 1

( , )
N N

t i i j i
i i

Y f a xε ε
= =

⎡ ⎤= = −⎣ ⎦∑ ∑  (3.21) 

sau eroarea medie, numitǎ și abatere pǎtraticǎ medie: 

 
22

1 1

1 1 ( , )
N N

m i i j i
i i

Y f a x
N N

ε ε
= =

⎡ ⎤= = −⎣ ⎦∑ ∑  (3.22) 

 Pentru ușurința calculelor, se alege o familie de funcții ca o combinație liniarǎ a unor 
funcții simple, care pot fi eventual un set de vectori de bazǎ într-un spațiu vectorial cu n+1 
dimensiuni: 

 
0

( , ) ( )
n

j i k k i
k

f a x a xϕ
=

=∑  (3.23) 

 In acest caz, derivatele din relatia (3.20) iau o forma foarte simplǎ 

 
( , )

( )j i
j i

j

f a x
x

a
ϕ

∂
=

∂
 (3.24) 

 Introducȃndu-se aceste expresii în relația (3.20), sistemul devine 

 
0 1

( ) ( ) 0,1,...,
n N

k kj i i j i
k i

a A x Y x j nϕ
= =

= =∑ ∑  (3.25) 

 Aici s-au notat cu ( )ij iA x  elementele matricii A a sistemului, care au forma 

 
1

( ) ( ) ( )
N

ij i k i j i
i

A x x xϕ ϕ
=

=∑  (3.26) 

 Astfel, sistemul (3.25) poate fi scris sub formǎ matricealǎ 
 ⋅A a = v  (3.27) 
în care elementele vectorului termenilor liberi, v , sunt 
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1

( )
N

j i j i
i

v Y xϕ
=

=∑  (3.28) 

 Exemplu de restaurare a informației corecte. Sa considerǎm ca exemplu estimarea 
evoluției numǎrului de demonstranți la o manifestatie publicǎ, de cǎtre corespondenții mai 
multor posturi de televiziune și radio, pe parcursul unui interval de cȃteva ore. Vom 
considera cǎ o astfel de estimare este transmisǎ la un interval de ordinul a 10 minute, și 
vom lua în considerație un interval de 5 ore, deci un total de 30 de estimǎri. 

 Pentru verificarea acurateței metodei sǎ presupunem cǎ evoluția realǎ a numǎrului de 
demonstranți este datǎ de urmǎtoarea formulǎ: 

 2 3500 30iX i i= + −   
 Aceasta ar însemna cǎ evoluția realǎ este datǎ de curba din figura 2, avȃnd pe abscisǎ 

numǎrul estimǎrii și pe ordonatǎ valoarea estimatǎ (numǎr de participanți). 
 

 
Figura 2. Evolutia reala a numarului de participanti 

 
 Totuși, datorintǎ erorilor involuntare sau voluntare ale corespondenților, echivalente 

cu perturbații introduse în canalul de comunicare, cifrele sunt puternic deformate, prin 
adunare sau scǎdere cu numere aleatoare (sau intenționate) cuprinse între -2000 și +2000. 
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Figura 3. Evoluția recepționatǎ a numǎrului de participanți 

 
 Aceasta face ca cifrele recepționate de auditoriu sǎ arate ca în graficul din figura 3. 

Evident, cifrele pe ansamblu nu sunt foarte credibile, iar un canal media corect ar trebui sǎ 
facǎ o estimare cȃt mai realistǎ. De exemplu, în timp ce eșantionul numȃrul 3 indicǎ 
aproximativ 2600 de manifestanți, eșantionul numǎrul 4 (conform altui corespondent) 
indicǎ numai aproximativ 400. 

 Folosind metoda prezentatǎ mai sus, prin aplicarea relațiilor (3.25)-(3.28), s-a obținut 
estimarea evoluției ca în figura 4 (curba fǎrǎ marcaj).  

In calitate de funcții elementare, în dezvoltarea (3.23) s-au folosit pur și simplu 
monoame  

 ( ) k
k i ix xϕ =  

 Aceasta alegere este recomandabilǎ în majoritatea cazurilor, deoarece funcția 
rezultatǎ este polinomialǎ, astfel cǎ poate aproxima foarte bine practic orice funcție 
necunoscutǎ. 
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 Figura 3. Evoluția realǎ (triunghiri pline), recepționatǎ (triunghiuri goale) și estimatǎ 

(curba fǎrǎ marcaj) a numǎrului de participanți. 
 
 
6. Concluzii 
Se observǎ cǎ din multitudinea de cifre aparent haotic distribuite, provenite de la 

canalele media, se poate reconsitui totuși cu suficientǎ acuratețe evoluția realǎ a numǎrului 
de participanți la demonstrație. 

 Dacǎ se experimenteazǎ cu aceastǎ metodǎ prin simulare pe calculator, se pot trage 
unele concluzii. Astfel, se poate constata ca estimarea este cu atȃt mai bunǎ cu cȃt numǎrul 
de eșantioane este mai mare, în acord cu statistica matematicǎ (eroarea scade cu radicalul 
numǎrului de eșantioane). Totodatǎ, dacǎ se crește prea mult numǎrul acestora, iar cifrele 
vehiculate sunt mari, va crește așa numitul numǎr de conditionare al matricii sistemului de 
ecuații. Aceasta va face ca erorile de rotunjire la calculul soluțiilor sistemului sǎ creascǎ din 
ce în ce mai mult, datoritǎ rezoluției finite a oricǎrui calculator numeric. De exemplu, pe un 
calculator personal care folosește procesoare compatibile Intel, numǎrul de cifre 
semnificative este sub 16, ceea ce face ca numǎrul maxim recomandabil de eșantioane sǎ 
fie cuprins între 35 și 50. Dacǎ se dispune de mai multe eșantioane, se poate face o selecție 
a acestora, eliminȃndu-se acelea care au abaterile în mod evident mai mari decȃt altele 
(cum ar fi eșantionul 4 sau eșantionul 19 din exemplul prezentat). 
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