
REZUMAT 

 

Teza elaborată tratează o temă complexă şi de actualitate  punând accentul, în special, pe 
găsirea unor soluţii eficiente, avantajoase din punct de vedere economic şi informatic, pentru 
îmbunătăţirea performanței algoritmilor de clusterizare. 

În Introducerea am argumentat în mod clar şi convingător premisele, motivaţia alegerii 
temei cercetate, direcţiile de cercetare avute în vedere, am identificat problemele ce vor fi 
cercetate, obiectivele principale și variantele de abordare. 

În Capitolul 1 al tezei am prezentat un studiu consistent, o analiză ce permite clarificarea 
celor mai importante aspecte privind depozitele de date, adică delimitările conceptuale și 
tipologia depozitelor de date, modelele de date multidimensionale, modelele de date 
multidimensionale, arhitectura și implementarea depozitelor de date. Totodată,  am analizat o 
serie de noțiuni legate de Big Data, adică conceptul și caracteristicile din Big Data, instrumentele 
utilizate și descoperirea cunoștințelor din Big Data.  

În Capitolul 2 al tezei am prezentat un studiu consistent, o analiză ce permite clarificarea 
celor mai importante aspecte privind Data Mining, adică Data Mining în Business Intelligence, 
Data Mining și Knowledge Discovery, aplicații de Data Mining, piețele financiare și tehnicile de 
Data Mining și tendințele și provocările din Data Mining. Totodată, am analizat o serie de 
noțiuni legate de Extragerea cunoștințelor, adică extragerea cunoștințelor din depozitele de date 
și din Big Data.  

În Capitolul 3 am prezentat metodele și algoritmii de Data Mining pentru extragerea 
cunoștințelor, adică clasificarea, clusterizarea, asocierea, regresia, prognoza, analiza secvențială, 
analiza deviației, algoritmul Naïve Bayes, arborii de decizie, algoritmii genetici și rețelele 
neuronale. Direcţia de cercetare abordată în cadrul tezei constă în identificarea și dezvoltarea de 
soluții de îmbunătățire a performanței  algoritmului de clusterizre K-Means, algoritm care a fost 
implementat în C/C++ și optimizat, distanța dintre clustere a fost modificată, au fost utilizate 
distanțele Hellinger și Hamming în locul distanței Euclidiene, am comparat timpul de 
clusterizare, numărul de iterații și numărul de grupuri.  

În cadrul Capitolului 4 al tezei am prezentat și dezvoltat soluțiile pentru organizarea 
datelor din domeniul bancar, am proiectat un model multidimensional, am realizat arhitectura 
depozitului de date și am realizat procesul ETL.  

În Capitolul 5 am prezentat soluții pentru extragerea cunoștințelor din volume mari de 
date. După prezentarea modelelor de analiză a datelor am realizat corelații în funcție de 
variabilele din eșantion după care am realizat un model matematic pentru lansarea unui produs 
pe piață. În partea a doua am realizat o analiză a tehnicilor de  clasificare,  regresie și clusterizare 
cu ODM utilizând diferite tabelele. Utilitatea şi eficienţa soluției realizate în urma aplicării 
modelului matematic și a tehnicilor realizate cu ODM au fost testate și confirmate prin rularea 
unei suite experimentale.  

 
 

CUVINTE CHEIE: 

Algoritmi, Arhitectura, banca , Big Data, Business Intelligence, card bancar ,  

Data Mining, Depozit de date 

 



 
 
 

 


