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Cuvânt-înainte

În ultimii ani, Machine Learning (ML) și, în special, subcomponenta sa
Deep Learning (DL), au înregistrat progrese impresionante. Tehnicile dezvoltate în
aceste două domenii sunt acum capabile să analizeze și să învețe din cantități uriașe
de exemple din lumea reală într-un format diferit. Deși numărul algoritmilor de
învățare automată este extins și în creștere, implementările lor prin cadre și
biblioteci sunt, de asemenea, extinse și în creștere. Dezvoltarea software în acest
domeniu este rapidă cu un număr mare de software open-source provenind din
mediul academic, industrie, start-up-uri sau comunități open-source mai largi.
Data mining (DM) este etapa principală a procesului de descoperire a
cunoștințelor care urmărește să extragă informații interesante și potențial utile din
date. Deși în timpul acestei lucrări, termenul „extragere de date” este orientat în
primul rând către minarea de date la scară largă, multe tehnici care funcționează
bine pentru seturi de date la scară largă pot fi, de asemenea, aplicate în mod
eficient la seturi de date mai mici. Minerirea datelor poate servi drept fundament
pentru inteligența artificială și învățarea mașinilor. Multe tehnici în această direcție
pot fi grupate într-unul din următoarele câmpuri:
Inteligența artificială (AI ‒ Artificial Intelicence) este orice tehnică care își
propune să permită calculatoarelor să imite comportamentul uman, inclusiv
învățarea mașinii, procesarea limbajului natural (NLP), sinteza limbajului, viziunea
computerului, robotica, analiza senzorilor, optimizarea și simularea.
Machine Learning (ML ‒ învățarea automată) este un subset de tehnici de AI
care permite sistemelor informatice să învețe din experiența anterioară (adică din
observațiile de date) și să-și îmbunătățească comportamentul pentru o anumită
sarcină. Tehnicile ML includ Support Vector Machines (SVM), arbori de decizie,
învățare Bayes, k-means clustering, reguli de asociere, regresie, rețele neuronale și
multe altele.
Rețelele neuronale sau NN-urile artificiale sunt un subset de tehnici de ML,
ce au ca sursă de inspirație neuronul biologic. Acestea sunt de obicei descrise
cafiind o mulțime de unități interconectate, numite neuroni artificiali, organizate
în straturi.
Învățarea profundă (DL) este un subset de NN-uri care face posibil calculul
la nivel de NN multistrat. Arhitecturile tipice DL sunt rețelele neuronale profunde
(DNN), rețelele neuronale convoluționale (CNN), rețelele neuronale recurente
(RNN), rețelele generative adverse (GAN) și multe altele.
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Lucrarea de faţă Machine Learning, Deep Learning, Deep Neural Network
în mediul R. Teorie şi aplicaţii este concepută în ideea de a veni în sprijinul tuturor
celor care doresc să cunoască aspecte mai mult sau mai puţin analitice referitoare la
învățarea automată și învățarea profundă, în contextul rețelelor neuronale profunde,
din perspectiva aplicării reţelelor neuronale.
În acest context, materialul este structurat pe 11 capitole. Aplicaţiile rezolvate
au fost concepute în scopul de a explica conceptele fundamentale prezentate şi,
totodată, pentru întelegerea în profunzime a aplicării acestora în modelarea
economică şi alte domenii. Şi nu în ultimul rând, aplicaţiile propuse au fost
realizate în scopul fixării cunoştinţelor dobândite.
Pe lângă cele 11 capitole de substanță, lucrarea este completată, de
asemenea, de grafice, interpretări ale rezultatelor, care ajută la înţelegerea şi
clarificarea noţiunilor teoretice prezentate.
Avem deplina convingere că parcurgând conţinutul acestei lucrări, studenţii
vor putea duce cu succes la capăt examenele bazate pe elemente specifice
prezentate, tinerii doctoranzi vor găsi suficiente elemente utile în pregătirea unor
teze conţinând aspecte de noutate maximă, iar toţi ceilalţi interesaţi de acest
material vor găsi suficiente informaţii care să atingă latura intelectuală a fiecăruia
dintre noi.
În consecinţă, lucrarea Machine Learning, Deep Learning, Deep Neural
Network în mediul R. Teorie şi aplicaţii este recomandată atât studenţilor care au în
planul de învăţământ discipline având cuvinte-cheie din titlul acestei lucrări, cât şi
cercetătorilor şi celor interesaţi de aspecte cât mai variate legate de acest domeniu.
Pentru cei interesaţi de cunoaşterea şi a altor laturi ale Machine Learning,
Deep Learning, Deep Neural Network în mediul R, bibliografia prezentată
constituie un bun ghid în acest sens.
Totodată, doresc să mulţumesc anticipat tuturor celor care prin sugestiile şi
observaţiile pe care le vor aduce, vor face ca această lucrare să poată fi
perfecţionată, întrucât de perfectibilitatea sa sunt întru-totul conştient.
Sesizările pot fi trimise pe una din adresele de e-mail
stelian.stancu@csie.ase.ro sau stelian_stancu@yahoo.com.
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