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Introducere Paşii de creare a modelelor de învăţare automată

2/ 

Învăţarea automată este un domeniu în care 
companiile investesc din ce în ce mai mult sau pe 
care îl identifică drept domeniu cu potenţial de 
dezvoltare. Există multe motive pentru care 
companiile investesc în învăţarea automată, de la 
posibilitatea de a utiliza datele pentru a găsi 
statistici despre propriii clienţi, până la 
eficientizarea proceselor. În această lucrare, 
explicăm modul în care sunt integrate modelele 
de învăţare automată în şase paşi: accesul la date 
şi colectarea acestora, pregătirea şi explorarea 
datelor, generarea şi instruirea modelelor, 
evaluarea modelelor, implementarea modelelor şi 
monitorizarea modelelor. 

Construirea unui model de învăţare automată este 
un proces iterativ. Mulţi dintre paşii necesari 
pentru construirea unui model de învăţare 
automată sunt reiteraţi şi modificaţi până când 
experţii în date sunt mulţumiţi de performanţa 
modelului. Acest proces necesită operaţiuni 
complexe de explorare, vizualizare şi 
experimentare a datelor, deoarece fiecare pas 
trebuie explorat, modificat şi auditat independent. 
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I. Accesul la date și 
colectarea datelor 
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Primul pas către o problemă de învăţare automată 
este accesarea datelor. De obicei, experţii în date 
vor obţine datele pentru problemele de afaceri la 
care lucrează prin interogarea bazelor de date în 
care companiile îşi stochează datele. În plus, există 
multă valoare în seturile de date nestructurate, 
care nu se încadrează bine într-o bază de date 
relaţională (de ex., jurnale, texte brute, imagini, 
clipuri video etc.). Aceste seturi de date sunt 
procesate intens prin intermediul pipeline-urilor 
de extragere, transformare, încărcare (ETL), scrise 
de inginerii de date şi experţii în date. Aceste 
seturi de date se află într-un data lake sau într-o 
bază de date (relaţională sau nu). Atunci când 
experţii în date nu deţin datele necesare pentru 
a-şi rezolva problemele, aceştia pot obţine datele 
prin extragerea datelor de pe site-urile web, 
achiziţionarea datelor de la furnizorii de date sau 
colectarea datelor din sondaje, date despre trafic, 
senzori, camere etc. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    4/ 

II. Pregătirea şi explorarea datelor

Sursă: Scikit Learn  https:// scikit-
learn.org/, Vizualizarea efectuată cu 
Oracle Cloud Infrastructure Data 
Science https:// 

docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/
data-science/using/data-science.htm 

După obţinerea datelor, experţii în date trebuie să 
pregătească datele brute, să efectueze explorarea 
datelor, să vizualizeze date, să transforme datele şi 
să repete paşii, până când acestea sunt gata de 
utilizat pentru modelare. Pregătirea datelor 
înseamnă curăţarea şi procesarea datelor brute 
înainte de analiză. Înainte de a crea orice model de 
învăţare automată, experţii în date trebuie să 
înţeleagă datele disponibile. Datele brute pot fi 
dificile, duplicate sau inexacte. Experţii în date 
explorează datele pe care le au la dispoziţie, apoi 
curăţă datele prin identificarea datelor deteriorate, 
inexacte şi incomplete şi înlocuirea sau ştergerea lor. 

În plus, experţii în date trebuie să stabilească dacă 
datele au etichete sau nu. De exemplu, dacă aveți o 
serie de imagini și doriți să dezvoltați un model de 
detectare pentru a stabili dacă există o mașină în 
imagine, trebuie să aveți un set de imagini 
etichetate dacă există o mașină în acestea și, cel 
mai probabil, acestea au nevoie de casete de 
încadrare în jurul mașinilor în imagini. Dacă 
imaginile nu au etichete, experţii în date vor trebui 
să le eticheteze. Există instrumente open source şi 
furnizori comerciali care oferă platforme pentru 
etichetarea datelor, precum şi etichetatori umani 
de închiriat. 

După ce datele sunt curăţate, experţii în date 
explorează caracteristicile (sau variabilele) din setul 
lor de date şi identifică orice relaţie între 
transformările caracteristicilor. Există diferite 
instrumente pe care experţii în date le pot utiliza

 pentru analiza exploratorie a datelor în biblioteci 
open source şi platforme de analiză/ştiinţa datelor. 
La acest pas este util un instrument care efectuează 
analize statistice ale setului de date şi creează 
vizualizări de date pentru a genera grafice ale 
caracteristicilor. 

Este important să vedeţi ce tipuri de caracteristici se 
află în setul de date. Caracteristicile pot fi numerice, 
care pot fi un număr întreg sau în virgulă mobilă. 
Caracteristicile bazate pe categorii au un număr 
finit de valori posibile, de obicei asignând date în 
grupuri. De exemplu, dacă aveţi un set de date 
dintr-un sondaj al clientului, genul respondentului 
(masculin sau feminin) este o caracteristică bazată 
pe categorii. Caracteristicile ordinale reprezintă 
caracteristici bazate pe categorii, cu o ordine sau o 
scală stabilită. De exemplu, răspunsul privind 
satisfacţia clienţilor: foarte mulţumit, mulţumit, 
indiferent, nemulţumit şi foarte nemulţumit are o 
ordine stabilită. Puteţi converti ordinea respectivă 
într-o scală de numere întregi (1->5). După ce 
stabiliți ce fel de caracteristici există, următărul pas 
este reprezentat de obținerea unei distribuții de 
valori pe care o are fiecare caracteristică și 
obținerea statisticilor sumare privind fiecare 
caracteristică. Dacă faceţi acest lucru, veţi răspunde 
la următoarele întrebări despre setul de date: 

� Există valori lipsă sau valori nevalide, cum ar fi 
NULL? Dacă da, câte există? 
� Există valori aberante în setul de date? 

În timpul pasului de explorare a datelor, este util să 
trasaţi caracteristicile şi să trasaţi caracteristicile 
una raportată la cealaltă pentru a identifica tiparele 
din setul de date. Acest lucru ajută la stabilirea 
necesităţii transformării datelor. Unele dintre 
întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt: 

� Cum trataţi valorile lipsă? Doriți să completați 
valorile și, dacă da, ce abordare intenționați să 
utilizaţi pentru a completa valoarea lipsă? 
Unele abordări includ utilizarea valorii medii, a 
valorii mediane, a modului, a valorii intrării 

învecinate şi a mediei valorilor intrărilor 
adiacente. 

� Cum veți trata valorile aberante? 

� Unele dintre caracteristicile dvs. sunt 
corelate unele cu altele? 

� Trebuie să normalizaţi setul de date sau să 
efectuaţi altă transformare pentru a re-scala 
datele (de ex., transformarea jurnalelor)? 

� Care este abordarea dvs. faţă de o coadă lungă 
de valori bazate pe categorii? Le utilizaţi ca 
atare, le grupaţi într-un mod semnificativ sau 
ignorați cu totul un subset al acestora? 

Statistici sumare şi vizualizarea caracteristicilor într-un set de date pentru trei tipuri de vin 
şi caracteristici ale fiecărui vin. 

• Setul de date este înclinat spre un interval de
valori sau un subset de categorii?

• Care sunt valorile minime, maxime, medii,
mediene și de mod ale caracteristicii?

https://scikit-learn.org/
https://scikit-learn.org/
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
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Hartă de importanţe care indică gradul de corelare al caracteristicilor dintr-un set de date cu trei tipuri de vin şi caracteristicile fiecărui vin.

La pasul de explorare a datelor puteţi identifica 
tipare în setul dvs. de date pentru idei despre 
modul de dezvoltare a noilor caracteristici care ar 
reprezenta mai bine setul de date. Acest lucru 
este cunoscut sub numele de inginerie de 
caracteristici. De exemplu, dacă aveţi un set de 
date de trafic pentru numărul de vehicule care 
trec printr-o intersecţie principală la fiecare oră, 
este recomandabil să creaţi o nouă caracteristică 
ce clasifică ora în diferite părţi ale zilei, cum ar fi 
dimineaţa devreme, la mijlocul dimineţii, după-
amiaza devreme, după-amiaza târziu şi în timpul 
nopţii.

Pentru caracteristicile bazate pe categorii, adesea 
este necesară codificarea one-hot a 
caracteristicii. O codificare one-hot înseamnă 
transformarea unei caracteristici bazate pe 
categorii în caracteristici binare, câte una pentru 
fiecare dintre categorii. De exemplu, să 
presupunem că aveţi un set de date de clienţi şi o 
caracteristică privind statele din care provin 
clienţii: Washington, Oregon şi California. O 
codificare one-hot ar produce două caracteristici 
binare, unde o caracteristică este dacă un client 
este din statul Washington sau nu, iar a doua 
caracteristică este dacă un client este din Oregon 
sau nu. Se presupune că, dacă clientul nu este din 
Washington sau Oregon, acesta ar fi din 
California, deci nu este nevoie de o a treia 
caracteristică.

Sursă: Scikit Learn  https://scikit-learn.org/, Vizualizarea 
efectuată cu Oracle Cloud Infrastructure Data Science  
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/
using/data-science.htm 
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https://scikit-learn.org/
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm


 
 

 
 

 

    

III. Generarea și instruirea modelelor

Generarea modelelor constă în selectarea 
modelelor corecte de învăţare automată pentru 
rezolvarea problemelor şi a caracteristicilor care 
intră în modele. La primul pas pentru generarea 
modelului, experţii în date trebuie să stabilească 
care ar putea fi modelul adecvat de învăţare 
automată pentru a rezolva problema. Există două 
tipuri principale de modele de învățare automată: 
supervizate și nesupervizate. Învăţarea supervizată 
implică modelarea unui set de date de intrare într-
un rezultat sau o etichetă. Clasificarea și regresia 
sunt probleme de învățare supervizată. Învăţarea 
nesupervizată implică modelarea unui set de date 
de intrare fără etichetă. De exemplu, segmentarea 
clienţilor reprezintă o problemă de învăţare 
nesupervizată. Nu ştiţi a priori cărui segment de 
clienţi îi aparţine un client. Segmentul va fi asignat 
după model. 

Diferite clase de modele de învăţare automată sunt 
utilizate pentru a rezolva probleme de învăţare 
nesupervizată şi supervizată. De obicei, experţii în 
date vor încerca mai multe modele şi algoritmi şi 
vor genera mai mulţi candidaţi pt. modele. Experţii 
în date nu ştiu a priori ce model va funcţiona cel 
mai bine pe setul de date, astfel încât 
experimentează mai multe dintre ele. În timpul 
instruirii modelelor, un expert în date poate face o 
selecţie de caracteristici, care este procesul de 
selectare exclusivă a unui subset de caracteristici 

 ca intrare pentru modelul de învăţare automată. 
Beneficiile reducerii numărului de variabile de 
intrare sunt: reducerea costului de calcul al instruirii 
modelelor, realizarea unui model mai generalizabil 
și, eventual, îmbunătăţirea performanţei modelelor. 

În timpul instruirii modelelor, setul de date este 
defalcat în seturi de instruire şi de testare. Setul de 
date de instruire este utilizat pentru instruirea 
modelului, iar setul de date de testare este utilizat 
pentru a vedea cât de bine se descurcă modelul pe 
datele pe care nu le-a văzut. Evaluarea modelelor va 
fi discutată mai detaliat mai jos. 

Optimizarea hiperparametrilor modelelor este o 
sarcină principală în procesul de instruire a 
modelelor. Modelele sunt algoritmi, iar 
hiperparametrii reprezintă butoanele pe care un 
expert în date le poate optimiza pentru a îmbunătăţi 
performanţa modelului. De exemplu, adâncimea 
unui arbore de decizie este un hiperparametru. 

Puteți selecta un arbore de decizie foarte adânc sau 
foarte superficial. Acest lucru va afecta 
compensarea și influenţa modelului dvs. 
Compensarea este eroarea provenită din 
underfitting  sau eroarea provenită din eşecul de a 
capta relația dintre caracteristici și rezultate. Variaţia 
este eroarea provenită din overfitting, unde modelul 
funcţionează bine în setul de date de instruire, dar 
nu funcţionează bine în raport cu datele pe care nu 
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le vede. Optimizarea hiperparametrilor unui model 
poate fi parţial automatizată, deşi experţii în date 
ar trebui să fie implicaţi întotdeauna în proces.  

De asemenea, experţii în date trebuie să 
stabilească resursele de calcul de care au nevoie 
pentru instruirea modelelor proprii. Puteți pregăti 
datele și instrui modelele local, pe computer. Cu 
toate acestea, în funcție de cantitatea de date de 
pregătit şi de utilizat ulterior pentru a instrui 
modelul, este posibil ca computerul să nu fie 
suficient. Este posibil să fie nevoie să tranziţionaţi 
sarcina de lucru în cloud, unde puteţi avea acces la 
o selecţie mai largă de resurse de calcul, inclusiv
procesoare grafice (GPU).

Unele modele pot fi instruite mai rapid pe 
hardware specializat (de ex., perceptroni de 
instruire/modele de reţele neuronale profunde pe 
procesoare grafice (GPU)). De asemenea, puteţi 
explora medii de instruire distribuite, care pot 
accelera procesul, mai ales când cantitatea de date 
nu se poate încadra în memoria celei mai mari 
maşini disponibile, prin defalcarea şi distribuirea 
datelor pe mai multe maşini sau atunci când doriţi 
să instruiţi simultan mai mulţi candidaţi la modele 
în paralel pe maşini diferite. 
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AutoML a atras destul de multă atenție în ultimii 
ani, datorită promisiunii de a putea face învăţarea 
automată mai accesibilă unui public mai mare. 
AutoML înseamnă învăţare automată automatizată 
(automated machine learning). Acesta 
automatizează procesul de selectare a 
caracteristicilor, de selectare a modelelor/
algoritmilor şi de optimizare a hiperparametrilor. 
Este o caracteristică pe care o au toate platformele 
principale de ştiinţa datelor. Utilizatorii pot alimenta 
un set de date în AutoML şi vor instrui mai multe 
modele de învăţare automată, vor optimiza 
hiperparametrii acestor modele şi vor evalua 
performanţa acestora unele faţă de celelalte.

AutoML poate îmbunătăţi productivitatea 
experţilor în date prin automatizarea procesului de 
instruire. De asemenea, le permite analiştilor şi 
dezvoltatorilor de date să genereze modele de 
învăţare automată, fără să recurgă la fiecare aspect 
al procesului de instruire a modelelor, care 
însoţeşte expertiza în ştiinţa datelor. Cea mai mare 
parte a capabilităţilor AutoML acceptă date 
tabelare pentru problemele de clasificare şi 
regresie, în timp ce altele au oferte mai avansate, 
care acceptă imagini şi date text, precum şi 
prognoze ale seriilor cronologice. 

Dezavantajul în ceea ce priveşte AutoML sau orice 
model complicat este acela că poate părea o soluție 
de tip blackbox, ceea ce îngreunează înţelegerea 
utilizatorilor în ceea ce priveşte modul în care 
modelele ajung la predicții.
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AutoML 

Utilizatorii trebuie să analizeze oferta de 
explicabilitate a modelului de la sistemul AutoML 
pentru a vedea ce capabilitate există pentru a ajuta 
utilizatorii să interpreteze modelele şi să înţeleagă 
modul în care modelele selectate ajung la predicţii. 

Explicaţiile modelelor se încadrează de obicei în 
explicaţia globală şi în explicaţia locală. Explicaţia 
globală este înţelegerea comportamentului general 
al unui model de învăţare automată per ansamblu. 
Aceasta include explicarea importanţei fiecărei 
caracteristici în contribuţia la predicţiile modelului. 
Explicaţia locală oferă o înţelegere a motivului 
pentru care modelul de învăţare automată a făcut o 
anumită predicţie pentru un set de date generice. 
De exemplu, de ce un algoritm de detectare a 
fraudelor a prevăzut o anumită tranzacţie ca fiind 
frauduloasă? 
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IV. Evaluarea modelelor

Matricea de erori pentru clasificarea în mai multe clase pentru rezultatele dintr-un 
model Random Forest cu privire la predicţia tipului de vin pe baza caracteristicilor unui 
vin, dintr-un set de date care conține trei tipuri de vin și caracteristici ale fiecărui vin.

Curba ROC pentru clasificarea în mai multe clase construită pentru rezultatele 
unui model Random Forest cu privire la predicţia tipului de vin dintr-un set de 
date care conține trei tipuri de vin și caracteristici ale fiecărui vin.

Curba ROC 
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Etichetă preconizată

Există multe instrumente open source care ajută 
experţii în date să calculeze metricile pentru 
evaluarea modelelor de învăţare automată şi să îi 
ajute să vizualizeze metricile (de ex., curba AUC-
ROC, diagramele de câştig şi de creştere). La 
evaluarea modelelor de învăţare automată, 
experţii în date trebuie să stabilească care sunt 
metricile importante pentru problema de afaceri 
pe care încearcă să o rezolve. 

Pentru problemele de clasificare, se poate utiliza 
acurateţea pentru evaluarea modelelor, dar uneori 
poate să nu fie alegerea optimă a metricii. Dacă o 
problemă implică detectarea faptului dacă cineva 
are o boală rară, o metrică mai bună ar putea fi 
numărul de persoane care au boala şi care sunt 
diagnosticate cu acurateţe, împărțit la numărul 
total al persoanelor care au boala. În acest caz, ar fi 
mai util să analizăm o matrice de erori care arată 
numărul de rezultate adevărat pozitive, adevărat 
negative, fals pozitive și fals negative și să 
calculăm precizia și senzitivitatea. Pentru 
problemele de regresie, puteţi utiliza metrici 
precum eroarea medie pătratică, eroarea absolută 
medie sau puteţi calcula coeficientul de 
determinare r2. Pentru problemele nesupervizate, 
un set de clustere cu coeziune ridicată în cadrul 
clusterelor și separare între clustere este 
considerat ideal. Acesta poate fi măsurat cu 
metrici precum coeficientul de siluetă și 
coeficientul Calinski-Harabasz. Sursă: Scikit Learn https://scikit-learn.org/, Vizualizarea efectuată cu Oracle Cloud Infrastructure Data Science https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/data-science/using/data-science.htm 
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V. Implementarea modelelor

După finalizarea proceselor de instruire şi evaluare 
a modelelor, sunt salvate cele mai bune modele 
candidate. Modelele sunt de obicei salvate în 
format Pickle, ONNX şi PMML. În funcţie de 
obiective, experţii în date ar putea lucra la o 
problemă de învăţare automată pentru validarea 
conceptului, experimentare sau implementarea în 
producţie. Implementarea modelelor consumă 
într-un fel predicţiile făcute de modelul de învăţare 
automată. Cel mai probabil, trebuie implementat şi 
pipeline-ul transformărilor de date. De obicei, 
experţii în date vor lucra cu inginerii la 
implementarea modelelor. 

În funcţie de modul în care intenţionaţi să 
consumaţi predicţiile, puteţi efectua 
implementarea pentru consumul în set sau pentru 
consumul în timp real. Pentru consumul în set, 
predicţiile pot fi programate (de ex., la fiecare oră, 
în fiecare zi). Predicţiile pot fi apoi stocate într-o 
bază de date şi consumate de alte aplicaţii. De 
obicei, cantitatea de date pe care o procesaţi este 
mai mare decât cea pentru predicţia în timp real. 
Un scenariu de utilizare ar fi dacă rulaţi un site de 
comerţ electronic şi doriţi să trimiteţi un e-mail 
săptămânal către clienţi despre produsele 
recomandate pentru aceştia, pe baza achiziţiilor 
din trecut. Modelele de învăţare automată pot fi 
programate să ruleze în avans.

Pentru consumul în timp real, un trigger ar iniţia 
procesul de utilizare a modelului setat ca

persistent pentru a deservi o predicţie. De 
exemplu, a decide dacă o tranzacţie este 
frauduloasă sau nu la iniţierea plăţii necesită 
predicţie în timp real. Trebuie să luaţi în 
considerare cât de repede trebuie să deserviţi 
predicţiile (milisecunde, secunde?), volumul cererii 
pentru serviciu şi dimensiunea datelor pentru 
rularea predicţiilor. Minimizarea latenţei pentru 
deservirea predicţiei este importantă. Puteţi 
îmbunătăţi latenţa de deservire prin utilizarea 
unui model mai mic ca dimensiune, cu 
acceleratori cum ar fi procesorul grafic (GPU) şi 
prin îmbunătăţirea modului în care caracteristicile 
aferente entităţii sunt preluate pentru predicţie în 
timp real (de ex., dacă recomandaţi produse unui 
utilizator pe măsură ce utilizatorul navighează pe 
un site, îmbunătăţirile privind modul în care sunt 
preluate informaţiile despre achiziţiile anterioare 
ale utilizatorului pot îmbunătăţi latenţa.) 

Există diferite instrumente şi oferte de platforme 
cloud pentru implementarea modelelor, precum 
platforme Functions-as-a-Service (FaaS), 
implementare complet administrată a modelelor 
ca puncte finale HTTP, utilizare proprie (DIY) cu 
balon sau Django într-o platformă de orchestrare 
a containerelor, precum k8 şi docker swarm etc. 
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VI. Monitorizarea modelelor

Monitorizarea modelelor este un pas dificil, care 
este uitat uneori de organizaţii fără iniţiative 
mature de învăţare automată şi ştiinţa datelor. 
Reinstruirea şi reimplementarea modelelor 
necesită timp din partea echipei de ştiinţa datelor 
şi inginerie, precum şi resurse de calcul. 
Monitorizarea modelelor ajută echipa să 
stabilească dacă şi când este necesară reinstruirea 
modelului şi reimplementarea. Monitorizarea 
modelelor poate fi defalcată în două componente: 
monitorizarea devierilor/statistică a performanţei 
modelelor şi monitorizarea operaţiunilor. 

După implementarea modelelor, metricile prin care 
au fost măsurate şi instruite modelele sunt reduse 
din producţie. Acest lucru se întâmplă deoarece 
datele nu sunt staţionare. Caracterul nestaţionar se 
poate manifesta în mai multe moduri:  
caracteristicile datelor din producție pot lua valori 
în afara intervalului din setul de date de instruire; 
poate exista o deviere lentă în distribuția valorilor 
etc. 

Din cauza degradării modelelor, calitatea 
modelelor trebuie monitorizată pentru a stabili 
dacă şi când să reinstruiţi modelul şi să îl 
reimplementaţi. Uneori, nu este posibil să obţineţi 
imediat acurateţea predicţiei privind transferul de 
date live către un sistem de producţie. De exemplu, 
ar putea dura ceva timp înainte de a stabili dacă un 
model de predicţie a pierderilor sau un model de 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    

detectare a fraudelor a oferit o predicţie corectă. 
Cu toate acestea, este posibil să analizăm 
statisticile şi distribuţia datelor de instruire 
comparativ cu datele live şi să comparăm, de 
asemenea, distribuţia predicţiilor modelelor cu 
datele de instruire şi cele live. De exemplu, dacă 
lucraţi cu un model de pierdere al clientului, puteţi 
compara caracteristicile clienţilor utilizaţi pt. a vă 
instrui modelul în comparaţie cu caracteristicile 
clienţilor din sistemul de producţie. De asemenea, 
puteţi analiza procentajul preconizat de clienţi 
pierduţi în exemplul de instruire în comparaţie cu 
producţia live.

Operaţiunile care monitorizează sistemul de 
învăţare automată vor necesita un parteneriat între 
experţii în date şi echipa de inginerie. Printre 
elementele de monitorizat sunt incluse latenţa de 
deservire, utilizarea memoriei/CPU, capacitatea şi 
fiabilitatea sistemului. Pentru urmărire şi 
monitorizare trebuie configurate jurnale şi metrici. 
Jurnalele conţin înregistrări de evenimente, 
împreună cu ora la care au avut loc. Acestea pot fi 
utilizate pentru a investiga incidente specifice și 
pentru a afla cauza incidentului. Kibana este un 
instrument open source utilizat pentru căutarea şi 
vizualizarea jurnalelor. Metricile măsoară utilizarea 
şi comportamentul sistemului de învăţare 
automată. Prometheus şi Grafana sunt instrumente 
pentru monitorizarea metricilor.
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Concluzie 

Sperăm că acesta a fost un ghid util cu privire la 
paşii necesari pentru generarea unui model de 
învăţare automată. Este important să ne amintim 
că învățarea automată este un proces foarte 
iterativ, iar pașii descriși în această lucrare vor fi 
reiterați și îmbunătățiți de mai multe ori. 

Sunt disponibile multe resurse care 
aprofundează fiecare dintre paşii acoperiţi în 
această lucrare şi puteţi afla mai multe despre 
acestea pe măsură ce luaţi decizii privind 
strategia companiei dvs. în domeniul ştiinţei 
datelor. Dacă sunteţi pregătit să începeţi, Oracle 
oferă laboratoare practice pentru a putea 
experimenta cu generarea propriilor modele de 
ştiinţa datelor.
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https://go.oracle.com/LP=95639?elqCampaignId=257327
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