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Capitolul 1 

 

 

1. Introducere 
 

 

1.1. Contextul şi Motivaţia 
 

Omniprezența datelor digitale în viața de zi cu zi a oamenilor care 

trăiesc cu precădere în lumea modernă nu poate fi negată. Computere, 

telefoane mobile, televizoare, aparate de monitorizare a condițiilor 

meteorologice, POS-uri sau aparate medicale cu senzori de captare a 

imaginilor, fac parte din contidian și utilizează, într-un fel sau altul, date 

digitale. Zilnic, datale digitale sunt accesate, replicate sau create într-un ritm 

tot mai alert. În anul 2011 compania de cercetare a piețelor de consum din 

industria IT, International Data Corporation (IDC) [Gan11], a publicat un 

studiu cu privire la cantitatea și rata de creare a datelor digitale. Bazat pe 

datele înregistrate de-a lungul a cinci ani, studiul conține o serie de 

informații utile și interesante. Conform estimărilor prezentate în studiu, în 

anul 2010 s-a depășit pentru prima dată barierea de un zettabyte (2
70

 bytes) 

de date digitale create. La fel de interesant este și faptul că realizatorii 

studiului au formulat o serie de observații și predicții asupra volumului de 

date. Una dintre cele mai notabile predicții se referă la faptul că la fiecare 

doi ani, cantitatea de date digitale se dublează. O observație extrem de 

interesantă este prezentată relativ la metadate sau datele despre date. Rata 

de creștere a acestor date în universul digital este de două ori mai mare 

decât cea de creștere a universului digital în ansamblu. 

Cantitățile uriașe de date nu sunt specifice cazului general. Deși sunt, 

în mod evident, într-o cantitate mult mai mică decât cea a universului 

digital, datele produse de organizații sau chiar indivizi, pot ajunge la ordine 

cantitativ impresionante. În multe situații, precum cele în care organizții 

doresc să analizeze evoluția activității, datele generate sau colectate nu sunt 

suficiente. Ele trebuie analizate pentru a extrage informații și cunoștințe, 

care să poată fi mai apoi utilzate pentru eficientizarea și optimizarea 

operațiunilor zilnice ale organizațiilor. De cele mai multe ori calitatea 

informațiilor extrase este influențată în parte de cantitatea datelor analizate. 
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Cu cât seturile de date analizate sunt mai mari și conțin date relevante, cu 

atât mai precise și valoroase sunt informațiile extrase. Din această cauză, 

cantitatea general ridicată a datelor digitale nu este un dezavantaj deși, în 

anumite cazuri particulare obținute restrângând domeniul de activitate al 

organizațiilor, datele se pot dovedi cantitativ insuficiente. Indiferent de 

cantitatea de date disponibile, se observă o nevoie de stocare eficientă a 

acestora. Deși acest aspect al stocării datelor este discutat de peste patru 

decenii în literatura de specialitate, continuă să fie în centrul atenției 

sistemelor de gestiune și analiză a datelor și în contextul actual al 

domeniului informatic. Diversele modele de stocare a datelor propuse de-a 

lungul timpului au făcut de cele mai multe ori față cerințelor. Noul context 

al datelor digitale forțează la limită modelele de stocare doarece sitemele de 

analiză au nevoie de date, de obicei în cantități considerabile, în timpi de 

acces scurți. 

Despre datele clasice, numerice, se poate spune că au beneficiat de 

atenția sporită a cercetătorilor și dezvoltatorilor. S-a ajuns astfel în situația 

în care sfera modelelor și sistemelor de stocare și procesare a datelor 

numerice și categorice este considerată a fi matură. În ultima decadă însă,   

s-a putut observa o creștere atât în cantitatea cât și în prevalența datelor 

digitale „nenumerice”. Fișiere, imagini, sunete sau clipuri video, clasificate 

drept date multimedia au început să acompanieze, și în unele cazuri chiar să 

înlocuiască, datele numerice. Ca și acestea din urmă, datele multimedia sunt 

create într-un ritm rapid. Acest lucru conduce la cantități impresionante de 

date multimedia create într-un interval relativ scurt. Domenii precum cel 

medical, supravegherea obiectivelor sau cercetările astronomice se bazează 

atât pe date multimedia cât și pe sisteme specializate în stocarea și 

procesarea acestora. Aceste date multimedia conțin mult mai multe 

informații decât datele numerice, dar sunt deopotrivă mai greu de procesat. 

Importanța și utilitatea acestui tip de date sunt evidente, existând necesitatea 

permanentă de a dezvolta și perfecționa sisteme de gestiune și procesare a 

acestui tip complex de date. 

O atenție sporită din partea cercetătorilor și a dezvoltatorilor privați 

primesc si datele de tip flux. Deși fluxurile de date nu au neapărat o structură 

(internă) complexă, precum datele multimedia, sistemele de gestiune și 

procesare care utilizează asemenea date, trebuie să facă față unei 

complexități ridicate. Această complexitate este dată de modul în care 

fluxurile de date sunt create și transmise. De regulă, o cantitate mare de date 

este colectată de la diferiți senzori amplasați în sistemul monitorizat. După 

colectare datele sunt transmise pentru a fi prelucrate. Dificultatea în astfel de 

situații este dată de necesitatea de a procesa datele într-un timp relativ scurt, 

deoarece frecvența de colectare și transmitere a datelor de către senzori este 

ridicată. În majoritatea situațiilor, rezultatele procesării fluxurilor de date 

sunt utilizate în timp real, ca de pildă în cazul monitorizării pacienților sau 

în cel al monitorizării instalațiilor în centre de producție industriale. Un alt 
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aspect al complexității managementului și procesării fluxurilor de date este 

cel al resurselor limitate. Pe lângă constrângerea dată de timpul de 

procesare, sistemele care lucrează cu fluxuri de date sunt nevoite de cele 

mai multe ori să utilizeze spații mici de stocare a datelor. Așadar, în 

majoritatea situaților este nevoie de cercetarea și dezvoltarea unor metode și 

algoritmi specializați, care să poată procesa datele ținând cont și de 

restricțiile impuse de hardware. 

Complexitatea datelor multimedia şi a fluxurilor de date, precum şi 

rolul pregnant pe care acestea îl joacă în cotidianul actual ne motivează să 

certăm şi să dezvoltăm tehnici şi metode noi care să adreseze probleme 

specifice acestor date şi sistemelor care lucrează cu ele. Cel puțin în viitorul 

apropiat, datele de tip multimedia și cele de tip flux de date vor face 

subiectul cercetărilor, datorită multitudinii de aplicații care utilizează aceste 

tipuri de date.  

 

 

1.2. Tematica Tezei 
 

În prezenta lucrare tratăm subiectul managementului şi procesării 

datelor complexe. Aceste date complex impun, prin natura lor, o abordare 

diferită faţă de cea clasică, respectiv în cazul datelor numerice sau 

categorice. O definiţie amănunţită a datelor complexe va fi prezentată în 

capitolul următor. Pentru moment, prin sintagma “date complexe” ne vom 

referi la acele date care au o structură internă ce oferă mai multe informţii 

decât cea a datelor de tip numeric sau categoric. În acestă “clasa de obiecte” 

introducem datele multimedia şi cele de tip flux de date. 

Complexitatea acestor tipuri de date şi faptul că pentru mult timp nu 

au fost un element important în sistemele de procesare al datelor digitale, au 

determinat o oarecare reticenţă față de cercetarea acestui domeniu. Studiul 

cercetărilor precedente realizate în domeniul datelor complexe, precum şi a 

noţiunilor şi metodelor existe în alte domenii, dar care sunt de folos în cazul 

cercetările noastre, sunt prezentate în Capitolul 2. În Capitolul 3 abordăm 

tema Depozitelor de Date Multimedia. Deoarece structura datelor 

multimedia este diferită de cea a datelor clasice, managementul şi 

procesarea acestui tip de date necesită o abordare diferită. Prezentăm aşadar 

o implementare proprie, a unui astfel de depozit de date, cu o structură 

generală care integrează metadatele în modul de soluționare al interogărilor. 

Prin acest mod se asigură scurtarea semnificativă a timpilor necesari pentru 

analiza interogărilor noi. Capitolul 4 prezintă modul în care metadatele 

stocate în depozitul de date pot fi folosite în extragerea şi prezentarea 

cunoştintelor. Aceste metdata sunt îmbogăţite semantic, pentru a putea fi 

utilizate de către sistem în generarea unor noi structuri de date (Cuburi de 

Date), prin care utilizatori pot obţine informaţii noi şi utile despre datele 
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stocate. Tematica selecţiei subspaţiilor pentru micşorarea setului de atribute 

utilizat în procesarea fluxurilor de date este tratată în Capitolul 5. Selecţia 

subspaţiilor este o etapă de preprocesare importantă, care facilitează 

descoperirea unor informaţii neştiute anterior, care de regulă nu sunt vizible 

în întregul set de atribute. Acest tip de procesare prezintă o dificultate 

ridicată. Gradul de dificultate este ridicat prin prisma sistemelor cărora li se 

adresează, respectiv fluxurile de date. Cerinţele funcţionale în aceste situaţii 

conţin limitări de memorie şi timp de procesare scăzut. Capitolul 6 tratează 

raportarea schimbărilor intervenite în fluxurile de date. Fluxurile au o 

tendinţă naturală de a se modifica, dar anumite schimbări în distribuţia 

datelor nu sunt uşor vizibile. Metoda originală prezentată în acest capitol 

utilizează tehnica şabloanelor emergente pentru a detecta schimbările. 

Metoda conţine de asemenea un mecanism prin care este capabilă să 

prezinte un rezultat valid, indiferent de cuanta de timp de care dispune 

pentru procesarea datelor. Concluziile noastre finale asupra tezei sunt 

prezentate în Capitolul 7. 
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Capitolul 2 
 

 

2. Analiza Domeniului 

Managementului şi Procesării 

Datelor Complexe 
 

 

Prin natura noastră dispunem de un impuls omniprezent de a analiza, 

cerceta și de a descoperii lucruri noi. Înțelegerea datelor digitale cade sub 

aceeași incidență a nevoii de cunoaștere și de învățare. Datele digitale 

trebuie analizate pentru a înțelege mai bine concepte concrete pe care aceste 

date le abstractizează. Este esențial ca datele să fie eficient stocate, pentru a 

putea fi apoi studiate și procesate.  

Prezentăm în continuare conceptele, algoritmii și metodele care au 

facilitat obținearea rezultatelor cercetărilor noastre în domeniul 

mangementului și procesării datelor complexe, cercetări descrise în această 

lucrare. 

 

 

2.1. Datele Complexe 
 

Numeroasele formate de stocare a datelor digitale au introdus nevoia 

studierii celor mai eficiente și precise moduri de stocare și procesare a 

fiecărui tip în parte. Acest lucru se datorează în principal diferențelor de 

structură și semantică pe care tipurile de date le prezintă. În cazul datelor de 

tip numeric, structura internă este extrem de simplă. Acest tip de date a fost 

îndelung studiat și analizat de cercetători, existând în prezent multiplii 

algoritmi și metode care obțin rzultate impresionante în cazul utilizării 

datelor numerice. În ceea ce privește datele nenumerice, care prezintă și 

altfel informație digitală, procesare devine mai complicată. 

O definiție clară a datelor multimedia, standardizată și general 

acceptată de către comunitatea științifică nu este disponibilă. Din punct de 

vedere generic, datele de tip multimedia sunt date care prezintă un conținut 
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divers și bogat în expresivitate [Tăn04]. Deși, de cele mai multe ori, 

fluxurile de datele conțin date numerice, modul în care aceste date sunt 

generate și recepționate poate oferi informații variate și interesante despre 

mediul în care acestea sunt colectate. Acest lucru ne îndreptățește să 

considerăm că fluxurile de date pot fi integrate în observația de mai sus, cu 

legătură la diversitatea și expresivitatea datelor multimedia. În sensul cel 

mai restrâns al cuvântului complex, fluxurile de date se încadrează perfect în 

sfera tipurilor de date care necesită sisteme de procesare de inteligență 

superioară.  

Definim așadar datele complexe ca fiind acele tipuri de date care, prin 

conținut și structură internă, mod de recepționare sau mod de procesare, 

influențează procesul de dezvoltare al algoritmilor și metodelor de 

prelucrare, îngreunându-l. Prin acest plus de complexitate în procesare ne 

referim așadar la dificultatea introdusă de aspectele funcționale ale 

diverselor tipuri de date. Completăm de asemenea ierarhizarea prezentată în 

[Tăn04] pentru a corespunde cu definiția de mai sus. Deoarece considerăm 

fluxurile de date ca făcând parte din datele complexe existente şi utilizate în 

mod curent, le aşezăm pe aceaşi treaptă ierarhică pe care stau fişierele de tip 

text, imagine, temporal sau de tip relaţie. Ierarhia este prezentată în  

Figura 1 descrie modul în care poate fi privit şi analizat un obiect 

complex, pornind de la cea mai abstractă reprezentare structurală. Această 

ierarhizare este extrem de utilă în cazul managementului datelor. Ierarhia 

oferă utilizatorilor unui sistem informatic care procesează date complexe 

informaţii despre diferitele grade de granulaţie strcturală la care datele 

existente pot fi analizate. De asemenea, ierhia este utilă şi în procesul de 

înţelegere a relaţiilor dintre diferitele tipuri date, în vederea eficientizării şi 

îmbunătăţirii calităţii metodelor şi algoritmilor specifici dezvoltaţi. 

Din punct de vedere logic, datele complexe sau Obiectele Complexe 

se separă în două entităţi cu conţinut variat: datele propriu zise, sau 

Conţinutul, şi datele adiţionale, sau Metadatele. Conţinutul propriu zis al 

datelor este variat. Se identifică în total cinci categorii de obiecte complexe, 

independent de formatul în care acestea sunt compilate, fiecare din aceste 

necesitând abordări specifice de procesare: Text, Relaţie, Imagine, 

Temporal, respectiv Flux. Datele de tip Text se referă la acele tipuri de 

fişiere care conţin strict text. În cazul în care textul este structurat fizic după 

anumite reguli de formatare specifice limbajelor de programare precum 

HTML sau XML, considerăm datele ca fiind de tip Text Formatat; în caz 

contrar, datele sunt de tip Text Simplu (de exemplu fișiere de tip .TXT). A 

doua categorie de obiecte complexe prezentate în Figura 1 este cel de tip 

Relație și se referă obiecte de tip bază de date, în care datele sunt organizate 

conform Modelului Relațional de stocare al datelor. A treia categorie este 

cea a Imaginilor de genul celor .JPG, RAW sau .GIF. Categoria Temporal se 

referă la acele obiecte care înglobează date care evoluează în timp. În 

această categorie intră obiectele de tip Video și Audio. Categoria a cincea, 
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cea a Fluxurilor de date este singura care, de regulă, nu este încorporată 

într-un fișier dedicat. Fluxurile de date se pot împărții structural în Ferestre 

de Date și în Tuple. 

 

 

 
 

Figura 1. Ierarhia obiectelor complexe şi a componentelor acestora. 

 

 

Metadatele sunt un caz particular de date, care sunt stocate fie în 

acelaşi fișier cu conţinutul, fie separat. Rolul metadatelor este de a asigura 

informaţii adiţionale despre conţinut. Aceste date adiţionale variază în 

funcţie de tipul datelor pe care le acompaniază şi de tipul fişierului în care 

acestea sunt stocate. În cazul imaginilor de exemplu, metadatele pot stoca 

detalii despre dimensiunea imaginilor, aparatul cu care s-a realizat captura, 

data achiziţiei sau informaţii GPS. Metadatele pot de asemenea descrie 

relaţii semantice între entităţile descrise în fişiere sau atribute ale entităţilor, 

chiar dacă aceste atribute nu se regăsesc explicit în datele existente. 

Exemplificăm din nou pe datele de tip imagine şi considerăm imagini 

medicale care prezintă înregistrări EKG. Prin intermediu metadatelor se 

poate descrie forma normlă a unei bătăi de inimă, precum şi afecţiuni 

asociate cu anumite anomalii ale formei. 
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2.2. Managementul Datelor  
 

Diferite tehnici și metode sunt folosite pentru managementul datelor, 

în funcție de domeniu și utilitatea sistemelor care le instanțiază. În modul 

cel mai simplu, utilizatorii doresc (1) colectarea datelor, (2) pregătirea 

acestora pentru stocare, (3) stocarea datelor într-o manieră sigură și 

eficientă, și în cele din urmă (4) selectarea şi extragerea datelor pentru 

procesare. Ultimele trei sub-sisteme de management al datelor sunt grupate 

de cele mai multe ori în acelaşi sistem informatic general.  

Cel mai răspândit model de management al datelor este cel al bazelor 

de date. Bazele de date convenţionale stochează datele în relaţii sau tabele. 

Cel mai utilizat model de stocare a datelor în cadrul bazelor de date este cel 

Relaţional. Acest model este eficient în deosebi în cazul bazelor de date 

operaţionale, care lucrează cu date zilnice, cotidiene. Modelul Relaţional nu 

este însă eficient în cazul în care bazele de date cresc în volum. Această 

ineficienţă se datorează modului în care datele sunt selectate în urma unei 

interogări lansate de utilizator.  

Bazele de date care stochează date istorice ajung la dimensiuni uriaşe 

de date. Din acest motiv selectarea şi agregarea datelor pentru rezultatul 

unei interogări necesită un model de stocare care să gestioneze eficient 

cantităţile mari de date. Depozitele de Date (Data Warehouse) sunt baze de 

date utilizate pentru gestiunea datelor cu caracter preponderent de arhivare, 

dar sunt eficiente şi în cazul în care datele stocate au un volum mare. În 

cadrul acestor sisteme datele sunt procesate în două etape, cu scopul de a 

oferi informaţii strategice cu o utilitate ridicată pentru persoanele din 

conducerea organizaţiilor sau celor responsabili de anumite decizii 

importante, strategice. Structura generală a unui depozit de date (data 

warehouse) este prezentată în Figura 2. Deşi în practică se pot utiliza diferite 

forme ale acestei arhitecturi, de regulă, un depozit de date funcţionează în 

modul următor: datele sunt achiziţionate din baze de date operaţionale (care 

gestionează date curente, zilnice) şi/sau fişiere; după achziţionare aceste 

date sunt preprocesate pentru a se aduce la o formă general acceptată de 

către sistem; datele preprocesate sunt stocate într-o zonă temporară, numită 

staging area; datele din staging area sunt sumarizate (agregate) şi stocate în 

depozitul de date propriu zis (warehouse) în cadrul unor tabele utilizând 

modelul dimensional; acest modul warehouse stochează, pe lângă datele 

agregate atât datele originale, raw, cu scopul de a le arhiva, cât şi date 

despre datele stocate şi despre sistem, numite metadate; din datele agregate 

se selectează doar acelea care sunt relevante pentru un anumit utilizator sau 

departament şi se prezintă sub forma unor data mart-uri; datele din aceste 

data mart-uri sunt apoi supuse procesării finale, resăpectiv transformarea 

acestora în informatii prin diferite metode de analiză, raportare sau data 

mining. 
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Performanţa unui depozit de date este dată de timpul de acces la date 

şi de cel necesar formulării rezultatului interogării. Din pricina faptului că în 

depozitele de date se stochează cantităţi mari de date, selectarea şi accesarea 

datelor necesare unei anumite interogări, va fi costisitoare din punctul de 

vedere al timpului. Acelaşi lucru este valabil şi pentru procesarea datelor şi 

calculării rezultatului. Acest timp poate fi micşorat fie prin accesarea unui 

volum mic de date, fie prin structurarea eficientă a datelor. Prima metodă 

are ca dezavantaj faptul că s-ar putea să nu adunăm toate datele necesare, 

dacă limităm volumul, iar a doua metodă, deşi păstrează aceaşi expresivitate 

şi nivel de detaliu al datelor accesate, va fi, la rândul ei limitată din punct de 

vedere al vitezei. Un alt factor care face ca un depozit de date să fie util şi să 

aibă o performanţă apreciată, este existenţa unor algoritmi puternici, care să 

proceseze datele şi să extragă informaţie utilă şi exactă din acestea. 

 

 

 
Figura 2. Structura generala a unui sisteme de tip Data Warehouse. 

 

 

Deşi modelul dimensional a fost dezvoltat cu aproape 20 de ani 

înaintea publicării primei ediţii a lucrării sale [Inm02], W. H. Inmon este 

considerat părintele depozitelor de date. În această lucrare autorul 

menţionează toate notiunile care alcătuiesc modelul dimensional (star join, 

fapte, dimensiuni, data mart-uri, cuburi de date) şi prezintă prima definiţie 

formală, acceptată şi utilizată de comunitatea ştiinţifică a data warehouse. 

Pe lângă aceste noţiuni, autorul prezintă fluxul datelor, de la intrarea 

acestora în sistem, până la prezentarea informaţiilor şi cunoştinţelor către 

utilizator. El prezintă rolul pe care il are etapa de ETL, şi anume de 

extragere, transformare (preprocesare) şi încărcare a datelor în cadrul 
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depozitului de date. De asemenea, se menţionează modul în care se 

gestionează datele istorice care se stochează în data warehouse, respectiv 

modul în care este tratată o versiune mai nouă a unei instanţe de date. Orice 

versiune mai nouă poate, în funcţie de opţiunile depozitului şi de deciziile 

de implementare, fie să suprascrie versiunea existentă în depozit, fie să fie 

adauge doar atributele modificate, în câmpuri predestinate modificărilor, fie 

să fie adaugată cu totul în depozit. Deoarece aceste depozite de date ajung la 

dimensiuni mari şi păstrează toate datele istorice ale unei organizaţii, 

intervine problema accesării datelor relevante pentru un anumit departament 

din cadrul organizaţiei. Aici intervin data mart-urile, care pot fi înţelese ca şi 

versiuni de dimensiuni mai mici a data warehouse, în care sunt stocate date 

relevante pentru un anumit departament, date care au un domeniu comun. 

Inmon propune crearea iniţială a unui data warehouse, în care să se stocheze 

toate datele nou achiziţionate. Din acest data warehouse se crează apoi, fie 

implicit sau la cerere, data mart-uri. Această abordare de design se numeşte 

”top down”. O altă temă importantă prezentată în această lucrare este cea a 

granularităţii. Autorul desemnează granularitatea ca fiind cel mai important 

aspect care trebuie urmărit la momentul proiectării depozitelor de date, 

deoarece aceasta influenţează intreaga arhitectură. Granularitatea se poate 

modifica doar în cadrul etapei de prezentare a informaţiilor, prin intermediul 

ierarhiilor de dimensiuni. Un exemplu de ierarhie ar fi aranjarea unui 

magazin, în funcţie de continent, regiune de continent, ţară, regiune de ţară, 

judeţ, oraş. Aceste ierarhii permit efectuarea operaţiilor de drill-down şi 

roll-up. 

Pe de altă parte, R. Kimball [Kim02], un alt cercetător recunoscut ca 

fiind unul dintre cei mai buni în domeniul Data Warehouse, este de părere 

că mai întâi trebuie proiectate şi construite data mart-urile necesare 

departamentelor sau utilizatorilor dintr-o organizaţie. Această abordare se 

numeste ”bottom up”, dar interesant este faptul că pentru a utiliza această 

abordare, este nevoie de o analiză ”top down” a problemei. Autorul susţine 

şi utilitatea zonei de staging, pe care o plasează atât în cadrul zonei ETL, cât 

şi în cea a depozitului propriu zis. În lucrarea menţionată, autorul prezintă 

conceptele necesare proiectării şi implementării depozitelor de date într-o 

manieră aplicativă, alegând o multitudine de domenii, de la cel financiar, 

până la cel medical sau chiar la cel al transporturilor. 

Cuburile de Date (Data Cubes) reprezintă o structură de date care 

permite analiza rapidă a datelor, din perspective multiple. De obicei aceste 

cuburi au minim trei dimensiuni, care reprezintă conceptele de interes ale 

utilizatorilor (Figura 3). Deoarece aceşti utilizatori sunt adesea specialişti 

într-un alt domeniu decât cel informatic, avantajele cuburilor de date nu sunt 

pe deplin înţelese. Mai mult, utilizatorii se pot găsi în situaţia în care nu ştiu 

cum să formuleze necesităţile lor specifice într-o interogare pe care să o 

poată înţelege sistemul care gestionează datele. Din această cauză este 
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nevoie de un mod prin care să se prezinte dinamic utilizatorilor forma în 

care ar putea analiza datele.  

 

 

 
Figura 3. Structura unui cub de date. 

 

 

Fiecare celulă a cubului de date corespunde unei agregări pe instanţe 

de date ale căror atribute (dimensiuni) corespund valorilor referenţiate în 

capetele de tabel. Mai multe operaţii pot fi executate pe un cub de date, cu 

rolul de a oferi o vedere sau o granularitate diferită: slice, dice, drill-

down/up, roll-up, pivot. Operaţia slice are ca efect extragerea din cubul de 

date a unui subset de valori, care corespund unei singure valori aflată pe 

oricare din dimensiunile cubului. O operaţie de slice pe exemplul din Figura 

3 ar putea avea ca efect selectarea doar acelor valori care corespund anului 

2011, sau a acelor valori care corespund pacienţilor diagnosticaţi cu 

diagnosticul d1. În urma operaţiei de slice, o singură dimensiune (setul de 

valori corespunzător) se modifică, restul rîmânând neschimbate. Operaţia 

dice are ca scop extragerea unui subset de date din cubul iniţial, afectând cel 

puţin două dimensiun. O posibilă operaţie dice pe cubul pacienţilor ar putea 

selecta doar primele două luni (Martie şi Aprilie) şi ar putea elimina 

pacienţii corespunzători diagnosticului d3. Operaţiile drill-down şi drill-up 

au ca efect modificarea granularităţii pentru o anumită dimensiune selectată 

din cadrul cubului. Spre exemplu, lunile anului ar putea fi grupate în 

trimestre (drill-up) sau ar putea fi analizată o lună, în urma selectării, pe zile 

acesteia (drill-down). Dacă se doreşte analizarea datelor dintr-o altă 

perspectivă, se poate opta pentru operaţia pivot care are ca rezultat 
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schimbarea pivotului, respectiv inversarea ordinii dimensiunilor cubului. O 

posibilă aplicare a acestei opţiuni ar avea ca rezultat schimbarea locului 

dimensiunii An cu dimensiunea Lună. 

Bazele de Date tradiționale stochează datele utilizând Modelul 

Relațional. Acest model este însă axat pe legăturile existente între 

conceptele (relțiile) stocate în baza de date. Depozitele de Date sumarizează 

datele prin agregare. Agregările sunt însă operații costisitoare. Pentru a 

putea oferi rezultate la astfel de interogări, într-un timp acceptabil, 

Depozitele de Date utilizează Modelul în Stea (Star Schema) de stocare al 

datelor. Acest model folosește două tipuri de tabele pentru stocarea datelor: 

tabele de dimensiuni și tabele de fapte. Tabelele de dimensiuni stochează 

datele înregistrate de către modulul de extragere al datelor (ETL). Aceste 

tabele caracterizează dimensiunile operațiunilor organizației. Tabelele de 

fapte stochează agregările (obiectivele) dimensiunilor și reprezintă 

rezultatele acțiunilor întreprinse de organizație. În Figura 4 este prezentat un 

exemplu de utilizare al Modelului în Stea, aplicat domeniului medical. 

Exemplul modelează generarea unor sumarizări a istoricului pacienților, 

grupându-i în funcție de afecțiunea pentru care aceștia au fost internați. 

Tabelele Pacient, Dată și Afecțiune sunt tabelele de dimensiuni. Acestea 

stochează diferitele trăsături de interes în cazul unui asemenea sistem de 

gestiune a datelor. În tabela IstoricPacienți se stochează numărul de 

internări de care fiecare pacient a beneficiat, până la o anumită dată, pentru 

o anumită afecțiune. De regulă, tabelele de fapte vor avea un singur atribut 

generat în urma agregărilor (Număr Internări), celelalte atribute fiind 

referințe către dimensiunile care caracterizează agregarea respectivă. 

 

 

2.3. Selecția Subspațiilor 
 

Majoritatea tehnicilor de procesare de date și de extragere de 

cunoștințe din date lucrează cu întregul spațiu de date. Spațiul de date se 

consideră setul complet al tuturor atributelor de care dispun datele. Acest 

lucru înseamnă că în timpul procesării datelor, fiecare atribut (dimensiune) 

este luat în considerare și analizat. Întâlnim numeroase situații în care acest 

lucru este un inconvenient deoarece unele dimensiuni pot fi neinteresant din 

punct de vedere tehnic sau pot chiar introduce zgomot, care să ascundă sau 

să deterioreze informațiile relevante conținute de date.  
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Figura 4. Exemplu de utilizare a Modelului în Stea, folosit pentru 

sumarizarea istoricului pacienților, cu o tabelă de fapte și trei tabele 

de dimensiuni. 

 

 

Pentru a contracara acest efect, s-a propus ca metodă de pre-procesare  

utilizarea unui set redus de dimensiuni, prin selecția unui subset de 

dimensiuni relevante. Aceste subseturi mai poartă numele de subspații. 

Selecția subspațiilor este un subdomeniu în care s-au dezvoltat deja o serie 

de algoritmi în cazul bazelor de date statice. Detecția cazurilor rare a 

beneficiat de pe urma selecției subspațiilor, detectând cazuri rare care apar 

doar în anumite subspații, nefiind vizibile în setul complet de dimensiuni 

[Agg01,Kri09,Mül01].  

Tehnicile de seleție a subspațiilor sunt variate. Cea mai simplă metodă 

care poate fi utilizată este cea a selecţiei aleatoare a subspaţiilor. Prin acest 

mod se selectează submulţimi de atribute de cardinalitate aleatoare. 

Elementele submulţimilor sunt de asemenea alese aleator. Deşi acest mo de 

selecţie este uşor de implementat şi selecţia se realizează într-un timp scurt, 

subspaţiile selectate nu sunt întotdeauna cele mai potrivite, respectiv nu sunt 

cele care conţin cele mai relevante informaţii. Una dintre cele mai cunoscute 

metode este Principal Component Analysis (PCA) [Jol02]. Această metodă 

selectează un subspațiu global, pentru întreaga bază de date. Limitarea 

acestei metode este faptul că, dacă e utilizată spre exemplu în cazul detecției 

cazurilor rare, se vor pierde informații importante deoarece PCA nu 

returnează un set de subspații, ci un singur subspațiu. S-au propus și alte 

tehnici de selecție a subspațiilor. Metoda ENCLUS [Che99] utilizează 
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entropia datelor pentru selecția subspațiilor, iar RIS [Kai03] folosește o 

măsură bazată pe densitate. 

O tehnică nouă și interesantă, publicată recent folosește o abordare 

statistică în selecția subspațiilor [Kel12]. Metoda se numește High Contrast 

Subspaces Selection (HiCS) și pleacă de la observația ca distribuția globală 

a datelor uniforme (necontrastante) este similară distribuției locale, 

condiționate. În Figura 5 şi Figura 6 se pot observa două cazuri 

exemplificatoare. Deasupra fiecărei imagini este trasată cu roșu distribuția 

marginală a datelor din întreg setul de date. Această distribuție reprezintă 

distribuția globala a datelor în setul de date utilizat. Cu albastru este trasată 

distribuția condiționată a datelor din interiorul zonei hașurate, o zonă 

condiționată de un interval aleator. În Figura 5 este prezentată distribuția 

unui set de date care prezintă o uniformitate, iar în Figura 6 un set de date 

fără uniformitate și cu un contrast ridicat între zonele cu date și cele fără 

date. Se observă faptul că în cazul datelor uniforme, distribuția globală 

(roșu) are o formă asemănătoare distribuției locale (albastru). 

În cazul seturilor de date cu contrast ridicat, cazurile rare sunt mai 

ușor de observat. În consecință, HiCS caută acele subspații în care măsura 

contrastului este ridicată și returnează o listă de subspații ordonate 

descrescător după valoarea contrastului. Toate subspațiile disponibile sunt 

analizate. Pentru fiecare subspațiu, HiCS selectează aleatoriu un număr de 

zone condiționate a căror distribuție este comparată cu distribuția globală. În 

cazul în care diferențele dintre distribuția globala și cea locală sunt mari, 

scorul de contrast al subspațiului selectat va fi mare. 

 

 

2.4. Extragerea Cunoştinţelor 
 

Extragearea cunoştinţelor din date este un domeniu care vizează 

procesarea datelor cu scopul de a descoperi anumite proprietăţi ale datelor 

care nu sunt uşor identificabile de către utilizatori. Identificarea acestor 

informaţii şi cunoştinţe de către utilizatori este îngreunată de aspecte 

precum volumul uriaş de date sau de dimensionalitatea ridicată a acestora. 

 

2.4.1. Clasificarea 

 

Clasificarea este un procedeu prin care se găseşte o funcţie care să 

atribuie o instanţă de date unei clase, cunoscute deja. Acest lucru este 

posibil prin antrenarea unui clasificator. Clasificatorul analizează un set de 

date şi construieşte un set de reguli, bazate pe trăsăturile comune ale 
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Figura 5. Distribuţia unui set de date cu contrast scăzut.
1
 

 

 

 
 

Figura 6. Distribuţia unui set de date cu contrast ridicat.
1
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instanţelor corespunzătoare aceleaşi clase. După antrenare, clasificatorul 

este testat pe un set de date separat, pentru a se determina eficienţa acestuia. 

Rezultatele acestei verificări sunt trecute într-o matrice de confuzie (Tabelul 

1). O matrice confuzie este un instrument vizual care permite calcularea 

unor indici, care sunt utili în evaluarea unui anumit clasificator. 

 

 

 P N 

P TP FN 

N FP TN 

 

Tabelul 1. Matricea de confuzie. 

 

 

 Acurateţea (accuracy – Ecuația (2-1))  reprezintă performanţa globală 

a clasificatorului. Senzitivitatea (sensitivity – Ecuația (2-2)) este raportul 

acelor rezultate pozitive, clasificate corect, din totalul instanţelor pozitive, 

existente în subsetul de testare. Specificitatea (specificity – Ecuația (2-3)) 

reprezintă raportul acelor instanţe negative clasificate corect, din totalul 

instanţelor negative, existente în subsetul de testare. Precizia (precision – 

Ecuația (2-4)) se referă la raportul acelor instante pozitive, clasificate corect 

din toalul instanţelor identificate ca fiind pozitive. 

 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 (2-1) 

 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (2-2) 

 

 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (2-3) 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2-4) 

 

 

2.4.2. Cazuri Rare 

 

Un subdomeniu de interes sporit în ceea ce priveşte extragerea 

cunoştinţelor din date este cel al Cazurilor Rare (Outliers). Cazurile rare 

sunt instanţe interesante, care din punct de vedere statistic diferă 
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semnificativ faţă de majoritatea instanţelor existente. Cu alte cuvinte, aceste 

cazuri rare sunt excepţii care deviază numeric de la o traiectorie pe care 

datele existente o respectă cu un anumit grad de libertate. Există numeroase 

sitaţii în care aceste cazuri rare sunt extrem de importante. Detecţia acestor 

outliers poate oferi informaţii despere activităţi neobişnuite, ca de exemplu 

fraude bancare, atacuri informatice sau afecţiuni medicale. 

Algoritmul LOF: Local Outlier Factor [Bre00] se bazează pe 

densitatea existentă în vecinătatea unui anumit punct din spaţiul de date. 

Pentru a se determina dacă un obiect este sau nu outlier, densitatea 

obiectului este comparată cu densităţile locale ale tutoror vecinilor (Figura 

7). În acest mod se identifică regiuni cu densităţi similare şi obiecte cu 

densităţi reduse. Densistatea unui obiect este scorul care îl caracterizează 

din punct de vedere al cazurilor rare; algoritmul LOF nu clasifică obiectele 

într-un mod categorit, prin asignarea de etichete de tip “outlier/non-outlier”. 

LOF utilizează anumite concepte folosite anterior de algoritmi ca DBSCAN 

[Est96] sau OPTICS [Ank99].  

 

 

 

 
 

Figura 7. Idea de bază a algoritmului LOF: densitatea locală a unui 

punct este comparată cu densitatea locală a vecinilor săi. 

 

 

Un parametru k desemnează numărul de obiecte considerate a fi 

vecine cu obiectul A procesat. Se defineşte 𝑘 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐴), distanţa de la 

punctul A până la al k-elea vecin, şi 𝑁𝑘(𝐴), mulţimea celor mai apropiaţi k 

vecini ai lui A. Se utilizează o aşa numită reachability-distance pentru a se 

stabili o distanţă între două obiecte A şi B (Ecuaţia (2-5)). Această distanţă 

este apoi folosită pentru calcularea unui coeficient al disanţei medii dintre 

obiectul A şi vecinii săi (Ecuaţia (2-6)). Scorul final al densităţii locale 
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corespunzătoare obiectului A este calculat utilizând Ecuaţia (2-7). Un scor 

𝐿𝑂𝐹𝑘(𝐴) apropiat de valoarea 1 indică un obiect care este asemănător cu 

vecinii săi, necalificându-se astfel ca outlier. Dacă valoarea scorului final 

este sub 1, înseamnă că s-a detectat o regiune mai densă. În schimb, o 

valoare mai mare decât 1 indică un caz rar. 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑐.−𝑑𝑖𝑠𝑡.𝑘  𝐴,𝐵 = max 𝑘 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐵 ,𝑑 𝐴,𝐵   (2-5) 

 

 𝑙𝑟𝑑 𝐴 = 1  
 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑘(𝐴,𝐵)𝐵∈𝑁𝑘(𝐴)

 𝑁𝑘(𝐴) 
   (2-6) 

 

 
𝐿𝑂𝐹𝑘 𝐴 =

 
𝑙𝑟𝑑(𝐵)
𝑙𝑟𝑑(𝐴)𝐵∈𝑁𝑘(𝐴)

 𝑁𝑘(𝐴) 
=
 𝑙𝑟𝑑(𝐵)𝐵∈𝑁𝑘(𝐴)

 𝑁𝑘(𝐴) 
𝑙𝑟𝑑(𝐴)  

(2-7) 

  

 

2.4.3. Șabloane Frecvente și Șabloane Emergente 

 

Un proces prin care se pot extrage informații relevante despre două 

seturi de date este cel al comparării șabloanelor (patterns) existente. 

Frecvența cu care anumite șabloane apar într-un set de date oferă informații 

despre evenimente cu o probabilitate mare de apariție și care pot fi 

importante pentru analiza domeniului. Notăm 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑖,𝑊) frecvența cu care 

șablonul i se regăsește în setul de date W. Raportul dintre frecvența 

șablonului și numărul total de șabloane din setul de date ales se numește 

suportulu șablonului (Ecuația (2-8)). Șabloanele Frecvente sunt acele 

șabloane a căror suport este mai mare decât un prag 𝛼, respectiv 

𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝑊 > 𝛼 [Don99].  

 

 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝑊 =
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑖,𝑊 

 𝑊 
 (2-8) 

 

Diferențele dintre două seturi de date pot oferi informații despre 

evoluția unor parametrii sau despre diferențele dintre seturile de date 

colectate de la populaţii din diferite zone geografice. Se consideră că 

diferențele mari sunt cunoscute. În acest caz, suntem interesat de diferențe 

subtile, care nu sunt ușor sesizabile. Șabloanele Emergente sunt acele 

șabloane a căror suport diferă semnificativ de la un set de date la altul. 

Această diferență de suport se numește Growth Rate (Rată de Creștere) și 

este exprimată în Ecuația (2-9). Șabloanele sunt 𝛽 − 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 atunci 

când growth rate-ul este mai mare decât un prag 𝛽 selectat. Rata de Creștere 
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se exprimă calculând raportul valorilor suporturilor unui șablon în două 

seturi distincte de date. În condițiile în care șablonul analizat nu este prezent 

în nici unul din seturile de date, rata de creștere a șablonului este egală cu 0. 

Dacă șablonul analizat apare pentru prima dată în noul set de date, rata de 

creștere este considerată a fi egală cu ∞, indiferent de valoarea reală a 

suportului în acest set. Acest lucru este influențat de faptul că suportul 

șablonului în setul de date precedent este egal cu 0. 

 

 𝐺𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖,𝐷1,𝐷2 =

 
 

 
0,  𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝐷1 = 0, 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝐷2 = 0

∞, 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝐷1 = 0, 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑖,𝐷2) ≠ 0
𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑖,𝐷2)

𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑖,𝐷1 
, 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑙𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑖         

  (2-9) 

 

 

 

2.5. Date Multimedia 
 

Datele multimedia sunt entităţi electronice complexe şi de regulă au o 

formă semi-sutructurată sau nestructurată. Aceste date sunt stocate în fişiere, 

ca de exemplu imagini, secvenţe video sau audio. De regulă, în aceste fişiere 

se stochează o cantitate mare de informaţii. Cantităţi mari de date 

multimedia sunt produse în diferite domenii şi pot avea o densitate mai mică 

sau mare de informaţii stocate. În domeniul medical, de exemplu, datele 

multimedia sunt abundente. Fisiere text sunt stocate în sistemele informatice 

medicale fără a urma o oarecare structură tehnică, din punct de vedere 

informatic. Chiar dacă aceste fişiere utilizează structurile impuse de normele 

şi de procedurile medicale, există o foarte mare lejeritate în editarea 

acestora. Poate cele mai frecvente tipuri de fişiere multimedia întâlnite în 

domeniul medical sunt imaginile. Acestea stochează informaţi precum 

rezultate tomografice, evoluţia EKG-ului sau grafice ca în cazul testelor 

spirometrice. Imaginile pot de asemenea să fie produse direct de către 

medici şi nu prin intrmediul unui aparat specializat. Astfel de cazuri se 

regăsesc în situaţii în care medicii doresc stocarea unor particularităţi fizice 

ale pacientului. Fişierele audio stochează informaţie care este utilă atunci 

când medicul o aude. Un astfel de exemplu este bătaia inimii. Salturile 

tehnologice au dus la apariţia stetoscoapelor care permit înregistrarea 

acestor bătăi, care pot fi stocate şi mai apoi anlizate. În fişiere video sunt 

stocate acele caracteristici medicale care necesită o componentă temporală 

pentru a putea fi analizate şi pentru a produce informaţie utilă. 
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2.5.1. Stocarea Eficientă a Datelor Multimedia 

 

Fişierele de tip multimedia necesită modalităţi diferite de organizare şi 

de stocare în cadrul depozitelor de date. Autorii lucrării [Mah09] prezită un 

mod eficient de a realiza acest lucru. Datorită faptului că datele multimedia 

sunt nestructurate sau semi-structurate, reprezentarea lor prin limbaje 

structurate este de cele mai multe ori ineficientă. Din acest motiv, autorii 

propun reprezentarea datelor multimedia prin intermediul limbajului XML. 

În momentul în care un fişier multimedia este accesat de modulul de 

încărcare şi transformare a datelor, se extrag proprietăţi relevante din 

acestea, proprietăţi care sunt apoi stocate în fişiere de tip XML. După 

această etapă de transformare, fişierele XML nou create sunt comparate cu 

un şablon care prezintă numărul minim de proprietăţi şi tipul acestora, pe 

care un fişier multimedia trebuie să le prezinte pentru ca să poată fi integrat 

în depozitul de date. Dacă aceste proprietăţi sunt prezente, atunci atât 

fişierul multimedia cât şi cel XML sunt stocate în depozit. Fişierul 

multimedia este stocat pentru a putea fi accesat şi prelucrat de algoritmi 

specializaţi, iar fişierul XML are un rol similar cu cel al metadatelor, 

respectiv oferă informaţii relevante despre fişierul multimedia asociat. 

Autorii mai descriu şi modul în care se interoghează datele şi anume, 

utilizând limbajul xQuery, un limbaj dezvoltat special pentru a parcurge 

structura arbores-centă a fişierelor XML. 

Există mai multe tehnici de organizare a depozitelor de date axate pe 

fişiere XML. Principala grijă a acestor sisteme este aranjarea dimensiunilor 

şi a faptelor, în cadrul fişierelor. Sunt posibile patru tehnici prin care se 

realizează acest lucru: 

 

 un fişier XML pentru a stoca faptele şi un fişier XML pentru a 

stoca toate dimensiunile, 

 un fişier XML pentru fiecare fapt şi pentru dimensiunile 

aferente, 

 câte un fişier XML pentru fiecare fapt şi dimensiune, 

 un fişier XML pentru toate faptele şi câte un fişier XML 

pentru fiecare dimensiune. 

 

Cel mai bun timp de acces la date este atins atunci când se 

implementează un depozit de date multimedia, în al patrulea caz. Cu toate 

acestea, au fost propuse şi sisteme care folosesc al doilea mod de gestionare 

a fişierelor, denumit X-Warehousing. În [Sto06] este descris un asemenea 

model, care foloseşte fişiere de tip XML pentru stocarea datelor multimedia 

pe care le găseşte prin diferite căutari, pe Internet. Majoritatea depozitelor 

de date care se axează asupra fişierelor multimedia, sunt proiectate pentru 

imagini, iar domeniul ales de cele mai multe ori este cel medical [Bou08]. 



- 27 - 

 

Acest lucru se datorează creşterii semnificative a numărului de imagini 

digitale produse şi utilizate. În mod evident, o colectare şi o structurare 

adecvată a acestor oferă numeroase beneficii atât în munca de zi cu zi a 

experţilor medicali, cât şi în munca de cercetare. Un astfel de sistem de 

management al datelor multimedia a fost descris în [Ari07]. Se descrie 

crearea unui depozit multimedia de imagini, care reprezintă înregistrări ale 

EKG-urilor unor pacienţi. Modelul propus de autori se bazează pe versiuni 

diferite ale dimensiunilor proiectate. Pe baza acestor versiuni, utilizatorii pot 

selecta datele corespunzătoare mai multor viziuni, date de diferitele moduri 

în care se pot căuta anumite trăsături ale fişierelor multimedia. Pe lângă 

managementul datelor multimedia, autorii prezită şi anumite rezultate 

interesante, respectiv agregări ale datelor multimedia. În cazul particular al 

lucrării menţionate, autorii prezintă agregări ale EKG-urilor, fără a da însă 

detalii despre cum au fost realizate acestea. Asemenea agregări pe date 

multimedia sunt extrem de utilie în domeniul medical, deoarece permit 

compararea rapidă a unei instanţe cu un set mare de instanţe de acelaşi tip. 

Concret, se pot compara EKG-uri noi cu mediile EKG-urilor înregistrate 

până în acel moment. Acest lucru evidenţiază utilitatea sistemelor de 

asistenţă a deciziilor, oferind în timp real informaţie utilă specialiştilor 

medicali, care de cele mai multe ori sunt nevoiţi să ia decizii în perioade 

foarte mici de timp. 

O abordare diferită în ceea ce priveşte managemntul şi extragerea 

cunoştinţelor din date nestructurate este prezentată în [Doa08]. Deşi autorii 

se concentrează asupra conţinutului de tip text (fişiere text, pagini web, 

email-uri sau blog-uri), metoda poate fi extinsă la orice tip de date 

nestructurate. În cadrul cercătărilor, autorii au creat un limbaj declarativ 

numit xlog, prin intermediul căruia crează programe de extragere a 

informaţiilor. Programele create identifică în texte entităţi predefinite. Un 

rol important îl joacă şi utilizatorul, metodele fiind îmbunătăţite prin 

intermediul răspunsurilor acestuia. Din pricina faptului că fişierele XML pot 

avea structură diferită, chiar dacă în esenţă sunt proiectate pentru a stoca şi 

reprezenta aceleaşi concepte, regăsirea fişierelor relevante pentru o 

interogare este dificilă. Se prezintă în [Wiw07] un mod de relaxare a 

arborelui de căutare, format în urma introducerii interogării, specific 

lipsurilor structurii din cadrul XML. Această relaxare se obţine prin 

stergerea unei fruze din arbore,  prin generalizarea unei relaţii de tip părinte-

copil la relaţia strămoş-descendent sau prin promovarea unui sub-arbore, 

respectiv relocarea acestuia la un nivel superior. Autorii au numit această 

metodă X^3. 

Extragerea de cunoştinţe şi informaţii din date medicale, utilizând 

tehnologia OLAP, respectiv depozitele de date, este exemplificată în 

[Huy01], iar în lucrarea [Ant01] se prezintă aplicarea unor tehnici data 

mining pe imagini medicale. De asemenea, extragere de cunoştinţe din date 

multimedia prin intermediul sistemului MultiMediaMiner, este prezentată în 
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[Zaï98]. O altă lucrare care tratează extragerea de cunoştinţe medicale este 

[Mec08]. Autorii descriu accesarea datelor din imagini RMN, cu ajutorul 

îmbunătăţirilor semantice oferite de limbaje specializate precum OWL. În 

lucrarea [Ria10] autorii prezintă o arhitectură pentru un sistem de 

management al datelor medicale, în care înglobează ontologii care conţin 

date despre analizele respiratorii, respectiv spirometrice. Acest subiect al 

analizelor spirometrice este abordat şi în [van09], prezentându-se totodată o 

serie de recomandări pentru extragerea de cunoştinţe calitative, din date 

medicale. În [deM12] se descrie implementarea unui depozit de date pentru 

date clinice, respectiv date culese de specialiştii din cadrul secţiei de terapie 

intensivă al unui spital. În urma proiectării şi implementării s-au obţinut 24 

de modele stea, conţinând 49 de tabele diferite, cu un total de 578 de 

atribute. Depozitul de date cuprinde 15 data mart-uri, corespunzând unor 

aspecte de la alergii, până la proceduri sau activităţi de îngrijire. Agregările 

care se urmăresc sunt de genul cantităţilor de fluide administrate, a 

medicamentelor administrate sau evenimentelor legate de starea generală a 

pacientilor. Autorii [Szi06] propun un model cu şase paşi pentru dezvoltarea 

unui depozit de date conţinând date medicale. Primul pas al procesului este 

de a dovedi că se poate rezolva şi cea mai complicată constrângere. Acest 

lucru este esenţial pentru întregul proces deoarece demonstrează existenţa 

soluţiilor. Al doilea pas este anliza surselor de date. Modelele acestora 

trebuie analizate şi se stabileşte granularitatea datelor care se vor extrage din 

fiecare sursă. Totodată se stabilesc şi protocoalele de extragere. La pasul al 

treilea se identifică acele date care sunt relevante pentru utilizatori. Acest 

pas are ca rezultat reducerea cantităţii şi expresivităţii datelor care au fost 

extrase la pasul precedent, simplificând totodată şi modelul dimensional 

necesar. Al patrulea pas prevede crearea unei ontologii care să conţină toţi 

termenii importanţi identificaţi în domeniul specific. Acest lucru se 

realzează pentru a formula un numitor comun pentru toţi termenii care vor fi 

utilizaţi de depozitul de date. Ultimii doi paşi sunt consideraţi a fi în sfera 

mentenanţei. Al cincilea pas presupune identificarea politicilor de 

actualizare a resurselor locale şi calcularea costurilor aferente. Ultimul pas 

prevede extragerea propriu zisă a tuturor datelor relevante, testarea şi 

compararea informaţiilor cu benchmark-uri. 

Tehnologiile derivate din semantic web devin tot mai frecvente în 

cazul depozitelor de date. Cel mai des, acestea sunt utilizate în etapele de 

proiectare şi dezvoltare a depozitelor de date. Anotările semantice sunt 

utilizate pentru a surprinde diferite relaţii între conceptele unui domeniu, iar 

apoi aceste relaţii sunt utilizate de către proiectanţi pentru a determina cea 

mai potrivită arhitectură şi cel mai eficient model dimensional. Autorii 

lucrării [Rom07] propun o metodă semiautomată pentru dezvoltarea 

modelului dimensional, utilizând ontologii ale domeniului. Alegerea 

faptelor este, aşa cum se menţionează în lucrarea menţionată, unul din cele 

mai dificile procese în dezvoltarea modelului dimensional. Prin intermediul 
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Description Logic autorii propun identificarea în cadrul ontologiilor a acelor 

concepte care ar putea fi dimensiuni. După ce au fost identificate aceste 

concepte, acestea vor fi prezentate utilizatorului, care va alege acele 

concepte pe care le consideră ca fiind de interes pentru problema specifică, 

respectiv acele concepte care pot fi dimensiuni. Această intervenţie a 

utilizatorului este motivul pentru care metoda propusă este una 

semiautomată. După determinarea dimensiunilor, se aleg pe baza anotărilor 

semantice acele concepte care pot fi măsurători, caracterizate de dimensiuni. 

Acestea vor fi apoi transformate în fapte. După terminarea acestui pas, se 

vor determina pentru fiecare dimensiune identificată, ierarhiile 

corespunzătoare, pe baza constrângerilor exprimate de către utilizatori şi a 

informţiilor existente în ontologii. În [Sko07] autorii propun un proces ETL 

automatizat, bazat pe anotări semantice. Metoda descrisă presupune crearea 

unor grafuri semantice pe baza schemelor relaţionale şi a celor ale 

documentelor XML. Utilizând cele două tipuri de scheme se realizează o 

reuniune a două tipuri de date, respectiv date structurate şi date semi-

structurate. Fiecare element din schema de date va fi reprezentat printr-un 

nod în graful corespunzător surselor date. Fiecare relaţie între două entităţi 

va fi reprezentată în cadrul grafului printr-o munchie, care va avea asociată 

o etichetă cu o pereche min-max, reprezentând cardinalitatea minimă şi 

maximă a referinţei. Se construieşte apoi o ontologie la nivel de aplicaţie, 

care să descrie datele din bazele de date operaţionale. Aceastei ontologii i se 

construieşte un graf, asemănător celui construit pentru sursele de date. Cele 

două grafuri sunt analizate şi se construiesc asocieri între noduri şi muchii. 

Pe baza acestor asocieri, în cadrul operaţiilor de ETL se extrag şi se 

stochează date relevante din bazele de date operaţionale.  

Anotările semantice pe care le produc utilizatorii sau chiar proiectanţii 

pot fi la rândul lor analizate. În [Neb10] se prezintă un depozit de date care 

stochează şi analizează tocmai anotări semantice. Problemele cele mai mari 

pe care autorii le-au identificat în lucrare se leagă de proiectarea schemei 

dimensionale. În general, faptele sunt exprimate prin tuple şi sunt stocate în 

tabele, iar dimensiunile sunt vazute ca şi chei primare. În schimb, în acest 

caz, se stochează axiomele care descriu conceptual domeniul, iar anotările 

semantice sunt reprezentate prin intermediul proprietăţilor întânite în 

ontologie, respectiv prin tuple de tipul (subject, predicate, object). Primul 

pas pentru a realiza această analiză îl constituie crearea schemei 

dimensionale. Acest lucru se realizează prin alegerea de către utilizator a 

conceptului din ontologie care va fi subiectul analizei. Apoi, utilizatorul 

marchează dimensiunile care pot să fie concepte din ontologie sau 

proprietăţi ale tipurilor de date existente. În final, utilizatorl specifică şi 

măsurile, care vor fi funcţii ale proprităţilor tipurilor de date. Un algoritm 

care are ca scop extragerea faptelor pe baza acestor specificaţii este pornit. 

După executarea acestor paşi schema multdimensională este construită şi 

utilizatorul are posibilitatea de a formula interogări pe depozitul de date. 



- 30 - 

 

Domeniul în care s-au dezvoltat cele mai multe ontologii este cel 

medical. Experţii au încercat să creeze o ontologie care să modeleze formal 

întregul domeniu dar s-a dovedit a fi un domeniu mult prea mare şi 

complex. Din acest motiv s-au dezvoltat foarte multe ontologii de 

dimensiuni diferite, care formalizează subdomenii diferite şi deservesc 

diverse scopuri. În lucrarea [Rub08] autorii prezintă o recenzie a celor mai 

mari şi mai populare ontologii biomedicale, concetrându-şi atenţia pe modul 

în care aceste ontologii sunt utilizate şi scopul pentru care au fost proiectate. 

Astfel, autorii au identificat şase tipuri de utilizări. Primul mod de utilizare 

care este prezentat prevede căutarea şi interogarea datelor medicale 

heterogene. Din pricina complexităţi domeniului este dificil de integrat 

datele biomedicale, cu atât mai mult cu cât aceste date pot să aibă ataşat 

etichete cu nume diferite dar cu semnificaţie identică. Astfel ontologiile 

ajută la unificarea acestor date printr-un set de definiţii şi relaţii care 

echivalează prin sinonimie diferite instanţe ale aceluiaşi concept. Un 

exemplu de ontologie care este des utilizată în acest scop este Gene 

Ontology (GO). GO a fost dezvoltată pentru a oferi descrieri ale proceselor 

biologice, funcţiilor moleculare şi ale componentelor celulare în cazul 

componentelor celulare. O altă ontologie importantă care este frecvent 

utilizată pentru căutare şi interogare este Medical Subject Headings 

(MeSH), a cărei utilitate este evidenţiată în cadrul indexărilor publicaţiilor 

medicale. Ontologia cuprinde un set de termeni specifici care pot fi utilizaţi 

pentru a descrie subiectele tratate în cadrul diferitelor lucrări publicate în 

domeniul medical. Din aceeaşi categorie amintin National Cancer Institute 

Thesaurus (NCI Thesaurus) care integrează informaţii legate de cancer, şi 

RadLex care este o ontologie care oferă o  terminologie controlată pentru 

descrierea radiologiilor. Al doilea mod de utilizare este cu scopul 

schimbului de date între aplicaţii. Dacă două aplicaţii structurează datele şi 

informaţiile în moduri diferite, este dificil ca acestea să înţeleagă reciproc 

datele. Folosirea unui format comun pentru structurarea şi anotarea datelor 

rezolvă această problemă. Dintre ontologiile cele mai utilizate pentru acest 

scop amintim MAGE-OM, MAGE-ML, MGED şi BioPAX. O a treia 

utilizare a ontologiilor este pentru integrarea informaţiei. Ontologiile sunt 

potrivite pentru a dirija procesul de integrare, accesare şi interogare a datelor 

din diferite surse, deoarece oferă o descriere a conţinutului bazelor de date 

medicale şi a modului în care aceste date sunt interconectate. TAMBIS este 

un proiect care conţine o ontologie şi un knowledge base pentru 

terminologii medicale. Acest proiect îşi propune să asigure accesul 

transparent la diferite baze de date biomedicale prin oferirea unui mediu în 

care se pot formula interogări, care sunt apoi transformate şi executate. 

BIRBLex este o ontologie care oferă informaţii pertinente pentru domeniul 

neurologiei. Informaţiile prezente în această ontologie sunt valabile atât 

pentru concepte generale, cât şi pentru a descrie imagini RMN. Ontologiile 

medicale mai sunt utilizate şi pentru procesarea limbajului natural. Această 
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utilizare are ca scop extragerea informaţiilor din texte statice. Un asemenea 

sistem este Textpresso. Acesta este un sistem de text-mining, bazat pe o 

ontologie a entităţilor medicale de bază. Al cincilea mod de utilizare a 

ontologiilor este pentru reprezentarea cunoştinţelor enciclopedice. Mai 

precis, prin intermediul ontologiilor se pot prezenta mult mai detaliat şi într-

o manieră standardizată. Cel mai pertinent exemplu este cel al Foundational 

Model of Anatomy (FMA), o ontologie care conţine peste 70000 de entităţi 

prin intermediul cărora se descriu concepte ale anatomiei umane. Cel de al 

şaselea mod de utilizarea a ontologiilor medicale este computer reasoning. 

Ontologiile sunt extrem de utile pentru a asista extragerea de cunoştinţe din 

diferite surse, deorece crează un mediu bogat în definiţii şi relaţii, prin 

intermediul căruia cercetătorii pot exploata vastele cantităţi de informaţie 

medicală disponibilă in format electronic. Ontologiile menţionate mai sus, 

precum şi alte ontologii similare sunt prezentate în lucrarea [Fre09], în care 

autorii discută şi terminologiile utilizate în cadrul ontologiilor şi sistemelor 

medicale generale. Autorii [Cor09] prezintă un framework pentru 

dezvoltarea ontologiilor medicale care poate fi aplicat şi în cazul în care este 

necesară o ontologie de mici dimensiuni, care să fie utilizată în cadrul unor 

aplicaţii specializate. 

 

 

2.5.2. Extragerea de Cunoștințe din Date Multimedia – 

Multimedia Data Mining 

 

În literatura de specilitate sunt prezentate numeroase lucrări care 

tratează Multimedia Data Mining. Multimedia Data Mining se poate defin 

ca procesul de găsire a relaţiilor interesante, necunoscute până la la acel 

timp, în baze de date ce conţin date multimedia [Bha11]. Majoritatea 

lucrărilor care tratează acest domeniu sunt axate pe extragerea de cunoştinţe 

dintr-un singur tip de date multimedia: text, imagini, audio sau video. Există 

totuşi o ramură a Multimedia Data Mining în care se folosesc mai multe 

tipuri de date multimedia, legate de anumite relaţii semantice: Multimodal 

Multimedia Data Mining. În cadrul acestei ramuri sunt extrase trăsături 

relevante şi cu un anumit grad de corelare, din mai multe tipuri de date (text 

şi video, audio şi video, etc), pentru a extrage cunoştinţe calitativ superioare. 

În ceea ce priveşte extragerea de cunoştințe din imagini, această 

ramură se deosebeşte de procesarea imaginilor prin faptul că se analizează 

un set mai mare de date, în timp ce procesarea imaginilor are în vedere 

extragerea cunoştințelor dintr-o singură imagine. Preprocesarea în cazul 

imaginilor este extrem de importantă şi de variată. Pentru micşorarea 

imaginilor, respectiv selectarea unei regiuni de interes, mai mici, se folosesc 

tehnici de cropping. Pentru evidențierea zonelor de interes (a obiectelor din 

imagini, de exemplu) se poate trasa conturul acestora.  
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Autorii lucrării [Wan98] folosesc clasificatorul MM-Classifier pentru 

a determina dacă un site web prezintă sau nu imagini cu adevărat relevante 

pentru subiectul pe care îl abordează. Abordarea autorilor se bazează pe 

prezența unor anotări asociate imaginilor. Imaginilile care se găsesc pe 

paginile unui anumit site sunt scanate pentru a se analiza histograma şi 

textura, după care se încearcă o mapare a formelor. Clasificarea imaginilor 

de pe Internet a fost tratată şi de către autorii [Zhu09]. Problema clasificării 

este considearată în această lucrare ca fiind calculul distanței dintre training 

manifold și test manifold. În lucrarea [Van09] autorii propun o metodă 

pentru clasificarea imaginilor în imagini ale construcțiilor celebre și imagini 

ale obiectelor și situațiilor cotidiene. Bazat pe trăsături comune, imaginile 

sunt analizate în comparație cu cele care se găsesc stocate pe Internet, în 

baze de date de mari dimensiuni, precum Flikr sau Wikipedia. Astfel 

imaginile capturate cu un instrument electronic (telefon mobil, PDA) cu 

acces la internet, pot fi comparate cu imagini deja existente ale unor 

simboluri celebre.  

Pentru clasificarea imaginilor pe baza conținutului, literatura prezintă 

şi abordări care se bazează pe Gaussian Mixture Models 

[Fan05,LiY05,Zha05] sau pe Support Vector Machines [Cha03,Ton01]. 

Aplicarea tehnicilor de Multimedia data mining pe alte tipuri de date, au fost 

de asemenea studiate. Procese de video mining sunt prezentate în [OhJ03], 

pentru analiza secvențelor video surprinse de camere de supraveghere, sau 

în [Zhu05] pentru identificarea anumitor secvențe de interes, în domeniul 

sportiv. 

Al doilea caz de aplicare a tehnicilor Multimedia Data Mining se 

numește Multimodal Data Mining. Numele este acordat prin prisma faptului 

că se analizează modalități multiple, adică date extrase din mai multe tipuri 

de fișiere multimedia. În lucrarea [Che04] este prezentat un decision-tree 

bazat pe tehnica multimodal data mining. Acest tree este utilizat pentru 

detectarea evenimentelor în secvențelor sportive. În cazul de fată se 

urmărește marcarea unui gol, în timpul partidelor de fotbal. O tehnică 

similară este descrisă de către [Goh04] pentru clasificarea acelor 

evenimente care prezintă reclame comerciale în timpul transmisiilor TV.  

Multimedia data mining a fost aplicat în diverse cazuri, în domeniul 

medical. Autorii lucrării [Raj10] prezintă un astfel de caz, prin construirea 

unui sistem care poate detecta tumori pe creier în imagini produse de 

tomografia computerizata (CT). Sistemul este împărţit în două faze mari: 

faza de formare (antrenare) şi faza de testare. În faza de formare, 

caracteristicile sunt extrase din imagini şi reprezentate sub forma de feature 

vectors. După o etapă de pre-procesare, în care aceştia efectuează o 

egalizare a histogramei, textura este extrasă cu ajutorul Spatial Dependece 

Grey Level. Matricea de co-aparitie este construită pentru 0°, 45°, 90° si 

135°. Cu ajutorul matricei, sunt calculate caracteristici cum ar fi entropia, 

energia, varianţa şi omogenitea şi stocate ca şi feature vectors într-o bază de 
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date tranzacţională. Un algoritm numit MARI (Mining Association Rule in 

Image Database) este aplicat pe datele din baza de date tranzactională, 

producându-se un set de reguli revizuite, reprezentând clasificatorul curent. 

Rezultatele au aratat o precizie de 93% şi 96% sensibilitate în clasificarea 

tumorile cerebrale. 

 

 

2.6. Fluxuri de Date 
 

Fluxurile de Date (Data Streams) reprezintă secvențe ordonate de date 

colectate de diverși senzori și transmise pentru procesare cu o rată de 

recepționare ridicată. Sistemele care utilizează astfel de transmisii sunt 

întâlnite într-o gamă largă de domenii, de la monitorizarea consumului 

energetic, la analiza transmisiilor de pachete IP, până la monitorizarea 

funcțiilor vitale ale pacienților. Utilizarea tot mai frecventă a fluxurilor de 

date a determinat o accentuare a interesului comunității academice în 

vederea cercetării unor noi metode de management și procesare al 

fluxurilor.  

 

 

2.6.1. Noţiuni generale 

 

Fluxurile de date sunt cel mai des întâlnit în sistemele care produc 

cantități mari de date într-un timp scurt. În astfel de sisteme, datele sunt 

rareori procesate la nodul de captare/înregistrare, datele fiind transmise unui 

server pentru a fi agregate și procesate. Structura generală a unui sistem de 

procesare a fluxurilor de date este prezentată în Figura 8. Echipamentele 

care înregistrează datele poartă numele generic de senzori. Senzorii 

înregistrează datele respectând următoarele protocoale: 

 

 declanșarea înregistrării la intervale regulate de timp, 

 declanșarea înregistrării în urma intervenției unui factor extern 

asupra mediului monitorizat, 

 hibrid. 

 

În anumite circumstanțe, senzorii pot decide ca nu toate datele să fie 

transmise pentru procesare. Datele sunt stocate în acest caz în zone buffer la 

nivelul senzorului. Datele transmise prin fluxul de date către sistemul de 

procesare sunt stocate de regulă într-o zonă buffer la nivelul procesorului de 

date. Aici datele pot fi grupate în așa numitele ferestre de date (data 

window), utilizate din motive de procesare.  
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Deoarece datele sunt recepționate de server cu o frecvență ridicată, 

timpul general disponibil pentru procesarea unui set de date este limitat. 

Acest lucru influențează la rândul său abordarea pe care algorimii de 

procesare trebuie să o implementeze în ceea ce privește accesarea datelor. 

Concret, numărul de accese la date trebuie minimizat. În modul cel mai 

eficient, datele sunt accesate o singură dată. Din această cauză, algoritmii și 

metodele dezvoltate pentru bazele de date statice, nu sunt ușor adaptabile 

fluxurilor de date. Procesarea fluxurilor de date este de regulă bazată pe 

extragerea incrementală a informațiilor din date. 

 

 
 

Figura 8. Structura generală a unui sistem de procesare al fluxurilor 

de date. 

 

 

În ceea ce privește modul de procesare sau unitatea de date procesată, 

majoritatea algoritmilor folosesc ferestrele de date. Acest lucru se datorează 

faptului că doar o cantitate mică de informație poate fi extrasă dintr-o 

singură instanță de date. Așadar, în buffer-ul de la nivelul sistemului de 

procesare, datele sunt agregate în seturi de date. Modul de grupare al datelor 

variză în funcție criteriul de selecţie al datelor şi al numărului de obiecte 

incluse în fereastra de date. O fereastră de date poate fi construită utilizând 

un număr fix de obiecte sau, alternativ, acest număr poate varia de la un 

moment de timp la următorul. Un alt mod de construire al ferestrelor de date 

utilizat frecvent, ia în considerare cuante de timp. În acest caz, toate 

Buffer Buffer Buffer Buffer 

Senzor Senzor Senzor Senzor 

Buffer Preprocesare 

Sistem Procesare 
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obiectele care sunt recepționate pe fluxul de date vor face parte din 

fereastră, indiferent de numărul acestora. 

 

 

2.6.2. Sumarizarea Fluxurilor de Date 

 

Sumarizarea fluxurilor de date este o tematică importantă în 

procesarea acestui tip de date. Deoarece timpul acordat procesării datelor 

este scurt, accesul la date trebuie minimizat. Datele sunt sumarizate pentru a 

a obține o cantitate redusă de informație digitală, care poate fi apoi stocată 

într-o zonă de memorie cu acces rapid. Sumarizarea fluxurilor de date se 

realizează în funcție de cerințele algoritmilor de procesare, ținându-se cont 

de nivelul de detaliu pe care tehnicile de sumarizare ales îl oferă. 

Un mod interesant de sumarizare a fluxurilor de date a fost propus în 

[Afr03]. Aşa numitele Micro Clustere (Cluster Features) se pot utiliza 

pentru a sumariza datele multidimensionale de tip numeric. Informaţiile 

stocate într-un Cluster Feature (CF) sunt suficiente pentru a aproxima 

distribuţia datelor atât în întreg spaţiul de date, cât şi în proiecţii ale 

acestuia. Pentru a fi sumarizate de un CF, datele trebuie accesate o singură 

dată, ceea ce face ca această tehnică să fie rapidă, respectând astfel cerinţele 

sitemelor de procesare a fluxurilor de date. Un Cluster Feature este o triplă 

de forma 𝐶𝐹 =  𝐶𝐹1𝑥 ,𝐶𝐹2𝑥 ,𝑛 , având următoarea semnificaţie: 

 

 n: – număr natural 

– stochează numărul total de obiecte 

sumarizate de CF 

 CF1
x
: – vector de dimensiune egală cu cea a datelor 

pe care le sumarizează 

– stochează suma liniară a datelor 

 CF2
x
: – vector de dimensiune egală cu cea a datelor 

pe care le sumarizează 

– stochează suma pătratelor datelor 

 

Considerând un flux care procesează date numerice având d dimen-

siuni (atribute), un Cluster Feature utilizat pentru sumarizarea fluxului va 

avea nevoie de 2 × 𝑑 + 1 valori pentru sumarizare: o valoare pentru 

contorul datelor sumarizate şi cate d valori pentru fiecare dintre cei doi 

vectori de sume. Numărul de valori stocate de un CF rămâne constant, 

indiferent de numărul de obiecte sumarizate.  

Stocarea sumelor prin intermediul celor doi vectori se realizează în 

următorul mod: fiecărui atribut 𝑥𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑, al unui obiect 𝑥, îi corepunde 

un atribut 𝑦𝑖  din CF1
x
, respectiv 𝑧𝑖  din CF2

x
; aceste atribute vor stoca suma 
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liniară – Ecuaţia (2-10), respectiv suma pătratelor – Ecuaţia (2-11), pentru 

valorile atributelor corespunzătoare ale obiectelor recepţionate prin flux. 

 

 𝐶𝐹1𝑖
𝑥 =   𝑥𝑖 𝑗 ,   𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑

𝑛

𝑗=1

 (2-10) 

 

 𝐶𝐹2𝑖
𝑥 =   𝑥𝑖

2 𝑗 ,   𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑

𝑛

𝑗=1

 (2-11) 

 

Pentru a putea aproxima distribuţia datelor sumarizate de un CF, este 

nevoie de a calcula două elemente: centroidul cluster-ului şi deviaţia 

standard a datelor. Centroidul se calculează împărţind CF1
x
 la numărul n de 

elemente sumarizate de CF: 𝐶𝐹1𝑥 ÷ 𝑛. Rezultatul acestei împărţiri este un 

vector de aceaşi dimensionalitate cu datele, a carui elemente reprezintă 

media fiecărei dimensiuni în parte. Utilizând Ecuaţia (2-12) de calcul a 

deviaţiei standard 𝜎, se observă că sumele pot fi înlocuite cu CF1
x
 şi 

respectiv CF2
x
. Aşadar, pentru a calcula deviaţia standard pentru fiecare 

dimensiune a datelor, se utilizează Ecuaţia (2-13). 

 

 𝜎 =  
 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
−   

 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

2

 (2-12) 

 

 𝜎 =  
𝐶𝐹2𝑥

𝑛
−   

𝐶𝐹1𝑥

𝑛
 

2

 (2-13) 

 

Avantajul acestei metode este faptul că necesită un număr fix de valori 

pentru a aproxima distribuţia unui set de date, indiferent de numărul de 

elemente existente în acel set. Un alt avantaj este modul de accesare a 

datelor pentru aproximare: metoda accesează o singură dată datele sumele 

putând fi calculate recursiv, utilizând proprietatea de aditivitate a sumei. 

Dezavantajul metodei constă în faptul că se presupune o distribuţie normală 

a datelor. 

Acest mod de sumarizare a fluxurilor de date a fost utilizat de autorii 

[Ass12] pentru detectarea cazurilor rare. Algoritmul prezentat utilizează o 

nouă structură de date numită ClusTree pentru a crea un mediu de sortare al 

obiectelor recepționate prin fluxul de date. ClusTree folosește un arbore ale 

cărui noduri reprezintă clustere, sumarizate prin tehnica Cluster Features. 

Clusterele de la nivelele inferioare sunt mai specializate decât cele de la 

nivelele superioare. Toate obiectele recepționate prin flux aparțin clusterului 
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stocat în rădăcină. Algoritmul este proiectat pentru a se adapta la timpii 

variabili de recepționare a datelor. Fiecare obiect recepționat este comparat 

progresiv cu clustere de la nivelele inferioare ale arborelui. Procesul de 

comparare se oprește atunci când un nou obiect a fost recepționat prin flux 

sau când s-a ajuns la un nod frunză. 

 

 

2.6.3. Detectarea Noutăților în Fluxuri de Date 

 

În literatura de specialitate au fost propuse o diferite metode de 

extragere a cunoștințelor din fluxuri de date. Majoritatea metodelor sunt însă 

mult prea specifice, datorită naturii fluxurilor, însă rezultatele prezentate 

sunt comparabile cu cele obținute în cazul extragerii de cunoștințe din 

seturile de date statice. O temă care a beneficiat recent de atenția sporită a 

cercetătorilor este cea a detecării noutăților în cadrul fluxurilor de date. 

Fluxurile de date își modifică în mod constant distribuția valorilor. Se pune 

astfel problema detecției momentului în care distribuția s-a modificat destul 

pentru a se considera că în cadrul fluxurilor de date au apărut elemente de o 

noutate care nu trebuie ignorată sau catalogată drept evoluție naturală a 

datelor. 

O definiție formală, general acceptată de comunitatea științifică, nu a 

fost până în acest moment prezentată. Majoritatea autorilor oferă o definiție 

particulară a noutăților, în funcție de datele pe care le analizează și respectiv 

a trăsăturilor acestora, pe care le consideră importante. În lucrarea [Val07] 

se prezintă o metodă de detectare a noutăților atât în fluxuri etichetate, cât și 

în cele ne-etichetate. Metoda utilizează două faze. În prima fază se 

instanțiază un model de clasificare bazat pe clustere. Acest model este apoi 

utilizat în a doua fază pentru actualizarea bazată pe valorile nou apărute prin 

flux. Noutatea este considerată ca fiind o clasă nou apărută, nesumarizată 

printr-un cluster. Autorii [Bon11] prezintă o metodă supervizată de detecție 

a noutăților. Metoda propusă de aceștia se numește MODL. Distribuția 

datelor recepționate prin fluxul de date este monitorizată. Orice modificare 

semnificativă în această distribuție constituie o noutate, care este raportată. 

Algoritmul STREAM-DETECT este prezentat în [Gab05]. Autorii 

utilizează acest algoritm pentru a detecta evenimente interesante apărute în 

fluxul de date. Algoritmul măsoară deviația obiectelor din cadrul fluxului 

față de anumiți clusteri referință. Procesul online de clusterizare este urmat 

de o etapă offline de procesare a datelor. Această etapă, CHANGE-CLASS, 

clasifică șabloanele detectate ca fiind noi în funcție de evenimentele 

observate anterior. Discrete Fourier Transform este utilizat în metoda 

descrisă de [Tra11] pentru a crea un sketch, prin care se sumarizează o parte 

din datele recepționate prin flux. Această sumarizare este apoi utilizată 

pentru detectarea noutăților la nivel global, de flux, și nu la nivel de 
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fereastră de date. Metoda descrisă de autorii [Zha10] utilizează detectarea 

noutăților pentru a îmbunătății calitatea aplicațiilor data minig din domeniul 

fluxurilor de date. Fluxul de date este clasificat în trei stări posibile: evoluție 

normală (normal concept drift), comportament anormal (abnormal 

behavior), respectiv zgomot (noise). Un algoritm adaptiv on-line procesează 

datele sosite prin fluxul de date pentru a descoperii cazurile rare aparținând 

acestor trei clase. Aplicațiile de data mining pot utiliza informațiile generate 

de aceste cazuri rare pentru a lua decizii oportune pentru curățarea datelor 

care urmează a fi procesate, având ca scop final îmbunătățirea calității 

rezultatelor. 

 

 

2.7. Datele Spirometrice 
 

Datele spirometrice sunt colectate în urma investigațiilor medicale 

care evaluează starea generală a funțiilor pulmonare. Evaluările medicale se 

realizează cu ajutorul unui aparat special, care măsoară volumul de aer 

inhalat şi expirat de către pacient. Două tipuri de imagini sunt create în 

timpul testului. Aceste imagini redau sub forma unui grafic fluxul de aer 

inhalat şi expirat în funcţie de volum (Flux-Volum), şi respectiv volumul de 

aer expirat în funcţie de tip (Volum-Timp). Cele două timpuri de imagini 

sunt prezentate în Figura 9 și respectiv Figura 10. La momentul actual, 

cercetările noastre se bazează doar pe aspectele caracteristice expiraţiei. Pe 

aceste grafice există o serie de indicatori ale căror valori sunt comparate cu 

valori prestabilite, normale pentru pacienţi sănătoşi. Aceste valori normale 

sunt influenţate de trăsături fizice precum genul, vârsta, inălţimea, greutatea, 

etc. Pe baza valorilor normale şi acelor obţinute în urma investigațiilor 

spirometrice, specialistul medical optează pentru unul din următoarele 

diagnostice: normal, obstrucţie, obstrucţie pe căile aeriene mici, restricţie, 

mixt (obstrucţie + restricţie). O execuţie corectă a acestui tip de investigație 

medicală, de către un pacient sănătos, produce o imagine flux-volum a cărei 

grafic care porneşte din origine şi pleacă în sus, în direcţie verticală, 

formând un unghi cât mai mic cu ordonata. În acest moment se înregistrează 

fluxul maxim al expiraţiei şi, în mod ideal, atinge valoare prezisă pentru 

caracteristicile pacientului. După aceasta, graficul descreşte fără fluctuaţii 

către dreapta, spre punctul capacităţii vitale forţate.  
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Figura 9. Curbă Flux-Volum obținută în urma investigațiilor 

spirometrice de un pacient fără afecțiuni pulmonare. 

 

 

În Figura 11 și Figura 12 se pot observa rezultate unui test executat de 

un pacient care suferă de o afecţiune pulmonară. Se observă cum valorile 

prestabilite pentru pacientul respectiv nu sunt atinse şi, de asemenea forma 

graficului nu este cea dorită, prezentând o concavitate în a doua parte a 

manevrei de expiraţie. 

 

 

 
 

Figura 10. Curbă Volum-Timp obținută în urma investigațiilor 

spirometrice de un pacient fără afecțiuni pulmonare. 
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Figura 11. Curbă Flux-Volum obținută în urma investigațiilor 

spirometrice de un pacient care suferă de afecțiuni pulmonare.  

 

 

 
 

Figura 12. Curbă Volum-Timp obținută în urma investigațiilor 

spirometrice de un pacient care suferă de afecțiuni pulmonare.  

 

 

 

 

Aspectele care au relevanţă în ceea ce priveşte aceste investigații sunt 

legate în special de valorile indicatorilor importanţi. Aceştia sunt descrişi în 

continuare şi pot fi observaţi în curbele prezentate începând cu Figura 9 şi 

terminând cu Figura 12: 

 

 Peak Expiratory Flow (PEF) – Fluxul Maximal al Aerului care 

este expirat forţat în urma unei inhalări complete; se măsoară în 

litri pe secundă; 

 Normal Peak Expiratory Flow (NPEF) – valoarea PEF pe care 

ar trebui să o atingă un pacient sănătos, în funcţie de trăsăturile 

sale fizice; 

 Forced Vital Capacity (FVC) – Volumul de Aer care poate fi 

Expirat Forţat în urma unei inhalări complete; se măsoară în 

litri; 
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 Normal Forced Vital Capacity (NFVC) – valoarea FVC pe care 

ar trebui să o atingă un pacient sănătos, în funcţie de trăsăturile 

sale fizice; 

 Forced Expiratory Flow at 25%, 50%, 75% şi 25-75% (FEF25, 

FEF50, FEF75, FEF2575) – Fluxul de Aer Expirat la diferit 

momente ale testului; se măsoară în listri pe secundă; 

 Normal Forced Expiratory Flow at 25%, 50%, 75% şi 25-75% 

(NFEF25, NFEF50, NFEF75, NFEF2575) – valoarea FEF25, 

FEF50, FEF75, respectiv FEF2575 pe care ar trebui să o atingă 

un pacient sănătos, în funcţie de trăsăturile sale fizice; 

 Flow-Volume Line (FVL) – curba care descrie modul în care 

aerul a fost expirat, de la PEF până la FVC; 

 Forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) – Volumul 

Maxim de Aer care poate fi expirat în prima secundă a manevrei 

FVC; se măsoară în litri; 

 Normal Forced Expiratory Volume in One Second (NFEV1) – 

valoarea FEV1 pe care ar trebui să o atingă un pacient sănătos, 

în funcţie de trăsăturile sale fizice. 

 

Analiza rezultatelor spirometrice prin intermediul tehnicilor data 

mining a fost detaliată în diferite lucrări ştiinţifice. Aceste lucrări vizează în 

principal antrenarea unor clasificatori pentru asistenţa medicilor în procesul 

de diagnosticare. Mai precis, se are în vedere problema găsirii unor reguli 

prin care un program automatizat să poată determina, pe baza rezultatelor 

spirometrice, dacă un pacient este sănătos sau are o anumită afecţiune 

(obstructivă, restrictivă, mixtă) la plămâni. 

Diagnosticarea afecţiunilor obstructive şi restrictive a fost obiectul 

mai multor articole în domeniul e-medicinei. În majoritatea cazurilor, autorii 

prezintă diferite tehnici de data mining aplicat pe datele de spirometrie, în 

scopul de a construi sau antrena clasificatori, iar apoi pentur a-i aplica pe 

rezultate spirometrice noi. În [Vee07] autorii prezintă o metodă pentru 

detectarea anomaliilor respiratorii obstructive la pacienţii adulţi, folosind un 

Radial Basis Function Neural Network (RBFNN). Autorii au folosit un set 

de date de 100 voluntari pentru care au înregistrat FVC, FEV1, FEV1/FVC 

şi PEF. În plus, folosind formule matematice specifice ei calculează alte 

două caracteristici, şi anume presiunea şi rezistenţa. Setul de date a fost 

împărţit în două subseturi: setul de antrenare (80%) şi de testare (20%). 

Setul de antrenare conţine 55 rezultate normale şi 25 rezultate şi care 

prezintă o afecţiune obstructivă. Pentru testarea clasificatorului antrena, 

autorii au folosit un RBNN cu o funcţie tan sigmoid transfer ca şi output. 

Reţeaua neurale utilizată a fost cea prezentă în versiunea 4.0 a setului de 

instrumente pentru reţele neurale pentru Matlab 6.5.1. În urma aplicării 

clasificatorului pe subsetul de testare, rezultatele au arătat o precizie de 90% 



- 42 - 

 

(accuracy), sensitivity 91,6%, specificity 87,5% şi adjusted accuracy 

89.55%.  

Autorii lucrării [Unc10] observă corect faptul că validitatea şi 

corectitudinea testelor de spirometrie depind în mare măsură de experienţa 

tehnicianului medical care efectuează testarea dar şi cooperarea directă a 

pacientului. În plus, autorii iau în considerare faptul că în datele si 

cunoştinţele din lumea reală sunt incomplete, inexacte şi inconsecvente şi că 

informaţiile obţinute de la pacienţi sunt uneori incerte. Multiclass Support 

Vector Machines (SVM) sunt utilizaţi de către autorii lucrării [Sah10], în 

scopul de a diagnostica situaţii spirometrice obstructive şi restrictive. Un 

Multiclass Support Vector Machines cu error correcting output codes 

(ECOC) a fost construit. Studiul a folosit valorile FEV1, FVC şi FEV1/FVC 

de la 499 bărbaţi adulţi. Funcţia kernel pentru SVM a fost ales empiric. 

Radial basis function (RBF), a fost funcţia care a furnizat cele mai bune 

rezultate. Datorită faptului că SVM sunt clasificatori binar, autorii au folosit 

mai multe SVM care au fost fuzionate utilizând metoda ECOC. Având în 

trei clase (normal, obstrucţie, restricţie), autorii au antrenat trei SVMs: unul 

pentru clasificarea testelor normale faţă de cele obstructive şi restrictive, 

unul clasifică testele obstructivă de o parte şi cele normale şi restrictive de 

cealaltă parte şi un al treilea clasifică testele restrictive de ce normale şi 

obstructive. Subset de antrenare conţine 200 din totalul de 499 teste, şi 

subsetul de testare conţinute restul de 299. Clasificatorul propus pentru 

diagnosticul datelor spirometrice este cel implementat cu ajutorul setului de 

instrumente pentru reţele neurale din MATLAB 7.0. Rezultatele testelor 

sunt caracterizate prin specificitatea 97.97% (specificity), sensitivity (în 

cazul restricţiei) 94.44%, sensitivity (în cazul obstrucţiei) 94.29% şi 

acurateţe totală de clasificare de 97.32%.  

O altă metodă pentru evaluarea rezultatelor spirometrice este 

prezentată în [Kav11]. Autorii au folosit un set de date care conţine 175 

rezultate spirometrice achiziţionate de la voluntari adulţi. Caracteristicile 

utilizate în studiul conţine atât trăsături fizice (varsta, inaltime, greutate) cât 

şi date înregistrate (FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75, cu valori 

normale, înregistrate şi procentul valorilor înregistrate din valorile normale). 

Datele înregistrate au fost prezentate într-un back propagation neural 

network pentru a prezice valorile FEV1 în condiţii normale şi anormale. 

Deoarece aceste curbe flux-volum prezintă caracteristici grafice 

distinctive, credem că multimedia data mining poate fi utilizat pentru 

detectarea şi clasificarea cazurilor normale şi anormale pulmonare.  
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Capitolul 3 

 

 

3. Dezvoltarea unui Depozit de 

Date Multimedia 
 

 

3.1. Context General 
 

Datele multimedia sunt produse cu o viteză ridicată, în domenii 

multiple. Totodată, cantitatea produsă tinde să devină o problemă tot mai 

mare pentru sistemele de gestiune și procesare a datelor. Aceste date 

produse trebuie mai întâi stocate, pentru a putea fi apoi prelucrate eficient. 

Depozitele de date oferă o tehnologie avansată pentru a realiza acest lucru.  

 

 

3.2. Structura Generală Propusă pentru un Sistem de 

Depozitare a Datelor Multimedia 
 

Structurile Depozitelor de Date Multimedia prezentate în        

Capitolul 2.5.1 nu sunt în cazul probabil în care utilizatorul introduce o 

interogare necunoscută și tratată de sistem. Aceste cazuri sunt frecvente 

doarece nu se pot cunoște la momentul proiectării toate întrebuințările 

sistemului. Prezentăm în coninuare o structură generală pentru un astfel de 

sistem semi-autonom, care să minimizeze nevoia intervenției 

administratorului sistemului. Structura generală a sistemului de gestiune a 

datelor propus conţine trei secţiuni și este evidenţiată în Figura 13. Prima 

secţiune are rolul de a achiziţiona datele „raw”, nou produse şi stocate în 

bazele de date operaţionale. Bazele de date operaționale sunt cele utilizate în 

diferitele locații ale unei organizații pentru gestiunea operațiunilor cotidiene. 

Aceste date noi vor fi preprocesate în concordanță cu schema de stocare 

internă a datelor. Pentru a rezolva anumite probleme care nu pot fi tratate de 

către sistem, această secţiune trebuie să permită interacţiunea cu utilizatorul 
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care, va asista sau chiar va prelua complet controlul preprocesării. Astfel de 

situații, în care este necesară intervenția umană, sunt cele în care datele sunt 

incomplete dar anumite atribute sunt necesare, sau în care datele cotidiene 

sunt introduse într-un format care nu este suportat de către sitem. În timpul 

preprocesării datele sunt curățate, prin transformarea formatului inițial   

într-un format universal, utilizat în sistemul de gestiune: sunt completate 

datele lipsă (acolo unde acest lucru este posibil), se schimbă granularitatea 

anumitor atribute (de exeplu, în cazul adresei, se poate trece de la un singur 

atribut care să stocheze întreaga adresă, la un format cu atribute multiple, 

câte unul pentru fiecare element de interes din adresa: țară, regiune, oraș, 

stradă, număr, cod poștal, etc.).   După ce au fost preprocesate, date sunt 

transferate în a doua secţiune, unde vor fi stocate. Este important ca modul 

ales pentru stocarea datelor preprocesate să permită un acces cât mai rapid la 

aceste date, deoarece în cadrul acestei secţiuni se pertrec cele mai multe 

operaţii de citire/scriere, operaţii consumatoare de timp. A treia secţiune 

este cea mai dinamică parte a sistemului. Această secţiune interacţionează 

cel mai mult cu utilizatorul, preluând interogările acestuia. Interogările vor 

fi procesate şi se va crea un query de extragere a datelor preprocesate din 

cadrul celei de a doua secţiune. În cazul în care aceste date vor fi suficiente 

pentru a răspunde interogării formulate de către utilizator, datele 

preprocesate vor fi returnate într-o formă relevantă şi inteligibilă pentru 

utilizator. În caz contrar, această secţiune va procesa datele până cand 

rezultatele obţinute corespund cerinţelor exprimate de către utilizator. 

 

 

 
Figura 13. Structura generală a sistemului de gestionare a datelor. 

 

 

Secţiunea „Achiziţie” reprezintă punctul de intrare în sistem al datelor 

primare, „raw”, înregistrate de către participanţii la activităţiile organizaţiei. 

Analizând în detaliu această secţiune, se observă două componente distincte, 

care execută funcţiile specifice ale acesteia. Componenta „Extragere”, 

Figura 14(a), urmăreşte sursele de date heterogene şi, pe baza planificărilor 
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şi a protocoalelor implementate extrage datele noi, care nu au fost încărcate 

în sistem. Sursele de date pot fi de orice tip, se pot găsi în diferite locaţi, iar 

datele pot fi stocate în orice format: baze de date relaţionale, fişiere flat, 

tabele, imagini, inregistrări audio/video, etc. Acest lucru înseamnă că 

trebuie să existe suport pentru accesul datelor prin intermediu reţelelor de 

calculatoare şi capabilitatea extragerii datelor din structuri diferite sau şi/sau 

existenţa unui protocol între maşinile care stochează datele şi maşina pe care 

rulează sistemul de gestiune al datelor multimedia. Componenta nu are 

nevoie de interacţiunea cu utilizatorul sau cu administratorul sistemului, 

fiind suficiente protocoale care să verifice existenţa unor date noi, la prioade 

bine detrminate de timp. În ceea ce priveşte preprocesarea datelor primare, 

acestă etapă este responsabilitatea componentei de „Preprocesare”. Datele 

primare încărcate în sistem de către componenta „Extragere” sunt trecute 

printr-o etapă de verificare a integrităţi şi a compatibilităţii cu cerinţele 

sistemului. Această componentă are rolul de a verifica toate câmpurile în 

cazul datele clasice dar şi formatul datelor multimedia. Verificarea implică 

atât sintactica datelor cât şi semantica lor. Spre exemplu, în cazul în care 

două instanţe diferite de date descriu acelaşi concept, dar prin cuvinte cheie 

sau prin entităţi multimedia diferite, componenta va trebui să transforme 

aceste descrieri într-un format comun, care să fie cunoscut şi acceptat la 

nivelul întregului sistem. După ce datele primare au fost preprocesate, atât 

acestea cât şi datele primare sunt trimise către secţiunea următoare. 

Secţiunea „Stocare” este secţiunea pasivă a sistemului. O posibilă 

structură a acesteia poate fi observată în Figura 14(b). Două dintre 

componentele care alcătuiesc secţiunea, respectiv „Arhivă” şi 

„Preprocesate” stochează efectiv datele in sistem. În cadrul componentei 

„Arhivă” se stochează datele originale, nemodificate, pentru a putea fi 

accesate în cazul în care sistemul are nevoie de anumite date istorice care nu 

au fost extrase şi momerate până la un anumit moment de timp. Având în 

vedere faptul că aceste date istorice vor fi accesate cu o periodicitate extrem 

de scăzută, nu este absolut necesar ca ele să fie stocate pe aceaşi maşină care 

deţine sistemul sau chiar pe acelaşi tip de mediu de stocare, fiind suficient 

un mediu de stocare cu timp de acces mare. Pe de altă parte, componenta 

„Preprocesate” stochează datele preprocesate şi are nevoie de un timp de 

acces la date cât mai mic. Acest lucru se poate obţine în mai multe moduri, 

care nu trebuie să se excludă reciproc, fiercare mod putând contribui la 

reducerea acestui timp critic. Datele pot fi stocate pe partiţii diferite sau 

chiar pe maşini diferite în cazul în care se lucrează cu reţele rapide de 

calculatoare. În unele cazuri timpul de acces la date este critic, de aceea 

acest mod de stocare a datelor pe mai multe maşini trebuie ales doar atunci 

când overhead-ul centralizării datelor nu afectează foarte tare timpul necesar 

extragerii şi raportării informaţiilor către utilizator. Datele preprocesate 

trebuie stocate pe un mediu de stocare cu acces rapid dar şi într-un mod care 

facilitează accesul şi extragerea rapidă a datelor. Fie că se foloseşte modelul 



- 46 - 

 

relaţional, multidimensional sau oricare alt model, acesta trebuie ales şi 

implementat de aşa natură încât pentru cerinţele particulare ale problemei, 

să se minimizeze cât mai mult timpul de acces. Componenta „Service” a 

acestei secţiuni este responsabilă de operaţiile de preluare a datelor de la 

secţiunea „Achiziţie” şi de a trimite spre stocare aceste date către 

componenta protrivită. Totodată, această componentă trebuie să poată 

răspundă solicitărilor de regăsire a datelor, primite de la secţiunea 

„Procesare”. Acest lucru presupune şi existenţa unor metode de acces la 

datele de tip multimedia, repsectiv metode de procesare a acestui tip de date. 

În cazul în care datele care trebuie extrase au nevoie de operaţii complexe, 

datele arhivate pot fi trecute prin componentele specializate din cadrul 

secţiunii „Achiziţie”. 

Structura secţiunii „Procesare” este afişată în Figura 14(c). 

Componenta „Unelte” are rolul de a pune la dispoziţia celorlalte 

componente un set de unelte care să fie folosite la toate procesele de 

procesare a datelor, de întreţinere a sistemului sau rezolvare a interogărilor. 

Componenta „Metadate” stochează diverse informaţii despre sistem şi 

despre datele care se stochează. Astfel de informaţii sunt detalii despre 

etapele de preprocesare şi procesare, despre modul în care datele sunt 

curăţate şi transfornate în formatul comun, despre cum sunt stocate datele în 

interiorul sistemului şi despre locaţiile în care acestea sunt stocate, respectiv 

protocoalele de comunicare cu eventualele maşini din reţea. Componenta 

trebuie să documenteze şi modul în care sunt tratatate interogările 

utilizatorilor şi fluxul complet al rezolvării interogărilor. Toate uneltele 

utilizate de sistem ar trebui documentate în această componentă, pentru a fi 

de folos utilizatorilor şi/sau administratorului sistemului. Componenta 

„Query” are ca rol principal rezolvarea interogărilor. Fluxul de rezolvare a 

unei interogări poate fi formulat astfel: achiziţia interogării, analiza 

interogării, obţinerea datelor necesare pentru formularea rezultatului, 

formularea rezultatului şi respectiv afişarea acestuia. Această componentă 

creză lista datelor necesare pe baza informaţiilor stocate în componenta 

„Metadate”. După achiziţia şi analiza interogării, se testează dacă în 

componenta „Preprocesate” există sau nu un set de date care să poată fi 

trimise ca şi răspuns la interogare. În cazul în care acest răspuns nu este deja 

prezent în sistem, componenta va căuta să formuleze răspunsul pe baza 

datelor existente. Dacă un răspuns se va putea formula, atunci se vor extrage 

datele preprocesate şi/sau primare necesare, iar rezultatul va fi trimis 

utilizatorului. Deoarece sistemul lucrează cu date multimedia, este posibil ca 

rezultatul unei interogări să trebuiască exprimat sub forma unui obiect 

multimedia, aspect care trebuie luat în considerare atunci când o astfel de 

structură este implementată. 

 



- 47 - 

 

 
Figura 14. Structura detaliată a Secțiunilor. 

 

 

3.3. O metodă Nouă de Dezvoltare a Unui Depozit de 

Date Multimedia 
 

O posibilă instanţiere a structurii prezentată anterior poate fi 

implementată prin intermediul depozitelor de date Figura 15 [Van10]. 

Operaţiile de extragere şi preprocesare a datelor primare sunt preluate în 

acest caz de un prim modul, numit Modulul ETL (Extraction, 

Transformation, Loading). Acest modul primeşte în plus şi responsabilitatea 

de a încărca tabelele de fapte cu date agregate. Al doilea modul, Modulul 

Data Warehouse corespunde secţiunii „Stocare” şi are rolul de a stoca datele 

transformate de Modulul ETL, în tabele de dimensiuni şi de fapte. Modulul 

al treilea este cel al Metadatelor. În cadrul acestui modul sunt stocate 

metadatele referitoare atât la domeniul particular în care a fost implementat 

sistemul, cât şi cele de ordin tehnic. Al patrulea modul este Modulul 

Uneltelor de Procesare şi Mentenanţă. Acest modul pune la dispoziţie unelte 

necesare pentru diferite operaţii care au ca scop extragerea informaţiilor şi 

cunoştinţelor. Cel din urmă modul este cel al Procesării Interogărilor. Aici 

se găseste unelte care înţeleg şi rezolvă interogările pe care utilizatorii le 

introduc în sistem. Ultimele trei module corespund secţiunii Procesare, din 

structura generală a unui sistem de management şi procesare a datelor 

multimedia prezentat în Figura 13. În continuare, se prezintă o descriere mai 

detaliată a acestor module. 

Modulul ETL are ca scop general pregătirea datelor „raw”  pentru 

agregare şi stocarea agregărilor în modulul Data Warehouse. În cadrul 

etapei de Extragere a datelor sunt accesate bazele de date operaţionale şi se 

crează o listă cu toate acele date tabelare sau fişiere care trebuie incluse în 

depozitul de date. Frecvenţa cu care aceste date sunt extrase diferă de la caz 
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la caz şi se poate determina în funcţie de granularitate operaţiilor de 

agregare şi de frecvenţa cu care sunt introduse înregistrări noi în bazele de 

date operationale. Un alt aspect al acestei etape este modelul de extragere al 

datelor din bazele de date operaţionale, şi anume pull, push sau hibrid, fiind 

necesară o „colaborare” între depozitul de date şi (serverele de) bazele de 

date operaţionale. Etapa de Transformare începe în momentul în care datele 

ultimei etape de Extragere au fost strânse şi introduse în sistem. Uneltele 

software specifice acestei etape (pre)procesează datele şi, după ce acestea 

sunt curăţate, sunt salvate într-un format intern, propriu, în fişiere XML. În 

ceea ce priveşte fişierele multimedia încărcate în depozitul de date, în cadrul 

acestei etape de Transformare sunt colectate date primare, precum numele 

fişierului, dimensiunea, formatul, etc. Această etapă este foarte importantă şi 

trebuie monitorizată cu atenţie, deoarece datele extrase din baze de date 

heterogene pot să conţină descrieri şi etichete diferite pentru aceleaşi 

concepte. Acest lucru se datorează unor decizii ale diferitelor echipe de 

specialişti software care au implementat diferitele bazele de date 

operaţionale. Etapa de Încărcare se poate executa atât după terminarea 

etapei de Transformare, cât şi la cerere. În cadrul acestei etape, fişierele 

interne sunt parcurse şi, conform unor interogări, anumite date sunt 

agregate, cu funcţii precum sumă, medie, numărare, etc. Toate aceste 

agregări sunt apoi stocate în tabelele de fapte corespondente, din cadrul 

Modulului Data Warehouse. 

 

 

 
Figura 15. Structura unui Depozit de Data Multimedia care                   

implementează modelul prezentat. 
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Modulul Data Warehouse are rolul principal de a stoca datele 

agregate. În funcţie de cerinţele sistemului, sunt create dimensiunile, pentru 

a descrie cât mai detaliat diferitele aspecte care caracterizează domeniul sau 

organizaţia pentru care a fost proiectat depozitul de date. Instanţele scestor 

dimensiuni, capete de intervale sau submulţimi ale acestora, vor fi apoi 

folosite pentru a interoga fişierele interne pentru agregarea datelor. După 

calcularea agregărilor, rezultatele vor fi stocate în tabelele de fapte, 

împreună cu referinţe către instanţele dimensiunilor folosite la calcule. 

În cadrul Modulului pentru Metadate se stochează toate datele care nu 

au un rol direct în agregări, ci mai degrabă un rol ajutător. Astfel de date 

sunt cele care descriu activitatea organizaţiei sau diverse aspecte şi concepte 

ale domeniului. Pe lângă aceste informaţii se mai stochează şi detalii despre 

procesele tehnice care se derulează în spatele depozitului de date. Din 

pricina faptului că de multe ori domeniul în care este utilizat depozitul de 

date este complex şi administratorul depozitului de date nu este un expert în 

acel domeniu, procesul de translatare a cerinţelor specifice domeniului în 

cerinţe de ordin tehnic este unul anevoios, care necesită mult timp. Acest 

timp poate scădea în condiţiile în care acest modul oferă suport pentru 

imbunătăţirea semantică a metadatelor stocate. 

Pentru a putea procesa datele stocate în depozitul de date, este 

obligatorie existenţa unor unelte software specilizate. Aceste unelte sunt 

stocate în Modulul Uneltelor de Procesare şi Mentenanţă şi variză de la 

unelte de agregare a datelor, până la unelte de identificare a obiectelor 

multimedia sau de editare a metadatelor. Prin intermediul acestor unelte 

administratorul poate îmbunătăţii atât performanţa depozitului de date, 

asigurând unelte precise şi rapide, cât şi spectrul conceptelor suportate de 

acesta, îmbogăţind depozitul de metadate şi/sau asigurând noi legături între 

conceptele deja existente în acesta. 

Modulul Procesării Interogărilor este cel mai relevant modul pentru 

utilizator. Acest modul tratează toate interogările emise de către utilizator, 

de la momentul introducerii în sistem, până la momentul în care un rezultat 

este raportat. În primul rând, modulul trebuie să identifice conceptele 

prezente în cadrul interogării. În continuare, aceste concepte trebuie 

comparate cu cele care sunt tratate în tabelele de fapte, pentru a identifica 

posibilele rezultate deja stocate. În cazul în care un rezultat corespunzător 

nu există în tabelele de fapte, modulul va căuta să infereze rezultate din 

informaţiile şi/sau datele deja existente.  

 

 

 



- 50 - 

 

3.4. Dezvoltarea unui Depozit de Date Multimedia 

utilizând Metoda Propusă 
 

Structura depozitului de date descris în Capitolul 3.3 a fost 

implementată în contextul pneumologiei. În cadrul acestui domeniu s-au 

utilizate date obţinute în urma unor investigații spirometrice, care evaluează 

anumite afecţiuni ale plămânilor (Capitolul 2.7).  

Modulul ETL a fost implementat specific datelor referitoare la 

investigațiile spirometrice, ţinând cont de specificările prezente în structura 

generală. Toate submodulule (Extract, Transform, Load) sunt specializate pe 

datele cu care s-a lucrat pentru testarea conceptelor propuse. În condiţiile în 

care structura prezentată se instanţiază în contextul altor tipuri de date, 

respectiv a altui domeniu, aceste subcomponente trebuie implementate în 

concordanţă cu noile specificaţii, dar acest lucru nu va modifica structura 

generală sau fluxul normal al activităţilor în cadrul secţiunii.  

Partea de Extragere a datelor a fost proiectată şi implementată să 

identifice existenţa unor evaluări spirometrice noi. În cazul nostru particular, 

datele sunt culese de către un singur tehnician medical, ceea ce determină o 

cantitate redusă de date, faţă de situaţia în care se culeg date de la mai mulţi 

specialişti sau chiar de la mai multe unităţi medicale locale, zonale sau 

naţionale. În aceste condiţii încărcarea datelor primare se face la un moment 

arbitrar de timp, ales fie de către tehnicianul medical fie de către 

administratorul depozitului de date. De obicei, încărcarea datelor noi se 

realizează la sfârşitul fiecărei săptămâni. Fişierele XML şi imaginile sunt 

extrase din baza de date operaţională şi sunt preluate de către submodulul 

Transform. Rezultatele investigațiilor spirometrice individuale sunt salvate 

în fişiere XML, care sunt apoi extrase cu ajutorul uneltelor ETL. După 

extragere, atât fişierele XML, cât şi imaginile investigațiilor sunt curăţate şi 

transformate în formatul intern suportat de către depozitul de date. Fişierele 

interne sunt de tip XML şi corespund câte unui pacient. Toate evaluările şi 

informaţiile despre evaluarea unui anumit pacient sunt stocate în fişierul 

intern corespunzător pacientului. Aceste submodul analizează fiecare fişier 

XML şi extrage numele pacientului, datele sale fizice, şi datele despre 

investigațiile executate, iar apoi analizează imaginile corespunzătoare 

testului respectiv. Toate aceste date sunt transformate în formatul intern, iar 

fişierele interne sunt stocate în zona de Staging a sistemului. Această zonă 

este parte din Modulul ETL şi este gestionată tot de către acesta. 

Submodulul Load primeşte o interogare prin care i se cer date agregate, 

pentru diferite atribute stocate în datele preprocesate. Atributele din 

interogările de încărcare a datelor pot sau nu să fie insoţite de condiţi pentru 

agregare. De asemenea, se poate specifica doar un anumit subset de fişiere 

interne din care să se extragă date agregate. Permiţând specificarea unui 

subset de fişiere interne, sistemul are posibilitatea de a scurta timpul de 
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căutare, agregare şi încărcare, procesând de exemplu, doar acele fişiere care 

au fost modificate la ultima operaţie de extragere, respectiv va agrega doar 

datele nou stocate în sistem. Submodulul parcurge subsetul de fişiere 

specificat şi agregă datele conform condiţiilor de agregare (ex: mai mare 

decât, egal cu, diferit de, etc.) şi al funcţiilor de agregare pspecificate pentru 

fiecare parametru în parte. Astfel se pot calcula concomitent însumări de 

atribute, numărări, medii, etc. Aceste agregări vor fi apoi stocate în tabele de 

fapte.  

Schema dimensională utilizată la stocarea datelor agregate diferă de la 

o problemă la alta. În cazul particular al implementării noastre, respectiv în 

cazul datelor spirometrice, axa centrală este pacientul, mai exact starea sa de 

sănătate. Aspectele care sunt relevante pentru specialiştii medicali sunt 

agregări ghidate de valorile indicatorilor importanţi şi a atributelor fizice ale 

pacienţilor. Din punct de vedere medical dar şi statistic, sunt relevante 

agregările care sunt caracterizate de anumite valori sau plaje de valori ale 

atributelor fizice sau ale indicatorilor. Spre exemplu, o informaţie utilă 

pentru un specialist medical ar putea fi numărul pacienţilor cu vărsta între 6 

şi 8 ani care au o afecţiune restrictivă şi înălţimea mai mică decât 1,1 metri. 

În acest context se poate observa faptul că pe lângă diangnosticele care pot 

fi stabilite de către specialiştii medicali, modelul dimensional trebuie să 

ofere dimensiuni corespunzătoare celorlalte atribute care influenţează 

decizia. Schema dimensională implementată în cadrul sistemului nostru este 

prezentată în Figura 16. Dimensiunea date stochează datele calendaristice 

cu granularitate de o zi. Această dimensiune este extrem de importantă în 

cele mai multe agregări, deoarece poate exprima o dată până la care acea 

valoare numerică a fost luată în considerare sau data la care a fost calculată. 

Astfel, se poate calcula evoluţia în timp a diverselor date numerice, fiind 

totodată utilă în cazul actualizării informaţiilor din tabele de fapt, ca de 

exemplu o actualizare după extragerea unor date noi. De asemenea, 

informaţia temporală asociată cu valoarea numerică agregată poate indica un 

moment în timp la care acea valoare a fost adevărată sau validă, oferind 

specialistului medical posibilitatea de a acorda o pondere mai mică sau mai 

mare acelei informaţii, în timpul deciziei asupra unui diagnostic. 

Dimensiunea diagnostic are de asemenea o importanţă majoră. Instanţele 

acestei dimensiuni caracterizează la un nivel ridicat starea de sănătate a 

pacientului, fiind de multe ori suficiente petru interogările formulate de 

către specialiştii medicali. Dimensiunea age reţine toate vârstele, cu 

granularitate de un an, între 1 şi 109 ani. Instanţele dimensiunii height sunt 

valori pentru înălţimi, cu granularite de 10 cm, care pot apare în cadrul 

datelor primare. În mod asemănător, dimensiunea weight stochează instanţe 

ale greutăţilor posibile, cu granularitate de 100 grame. În cazul indicatorilor 

din rezultatele spirometrice se iau în considerare procentele de atingere a 

valorilor normale. Dimensiunile fvc, pef, fev1, fef25, fef50, fef75, fef2575 

stochează datele în acelaşi mod. Din punct de vedere medical se consideră 
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că valoarea unui indicator este în limite normale dacă atinge între 80% şi 

100% din valoarea normală. În afara acestui interval, valorile indică o 

problemă medicală, indiferent de valoarea procentuală. Din acest motiv, 

dimensiunea stochează datele cu două tipuri de granularităţi: între 75% şi 

100%, valorile sunt stocate cu granularitate de un procent; în afara acestor 

valori, respectiv între 0% şi 74% şi respectiv între 101% şi 120%, instanţele 

sunt stocate cu granularitate de cinci procente. Utilizând această metodă se 

vor referi intetvale de procente, ca de exemplu 70-74%. Există situaţii în 

care se dorește aflarea unor informaţii pentru un anumit pacient. Pentru a 

oferi această facilitate, dimensiunea patients stochează instanţe ale fiecărui 

pacient care a fost înregistrat în sistem. 

 

 

 
 

Figura 16. Dimensiunile implementate. 

 

 

În Figura 17 se prezintă două exemple de tabele de fapte, construite 

pentru a stoca informaţiile agregate. În tabela noPatientsWithDiagnostic 

sunt stocate informaţii agregate despre numărul pacienţilor de o vârstă 

specificată care suferă de o anumită afecţiune. O posibilă agregare pentru 

această tabelă este „numărul pacienţilor de 17 ani care au o afecţiune 

obstructivă”. Dimensiunile referenţiate sunt: diagnostic, pentru a evidenţia 

afecţiunea specificată; age, pentru a evidenţia vârsta pentru care se emite 
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agregarea; date, care în cazul acesta semnifică data la care a fost calculată 

agregarea. Numărul pacienţilor care au procentul indicatorului FVC în 

raport cu valoarea normală, sub 80%, în funcţie de vârstă, se stochează în 

tabela noPatientsWithFVCUnder80Percent. Dimensiunile age şi date au 

acelaşi rol ca şi în cadrul tabelei noPatientsWithDiagnostic. Indicatorul 

FVC este implicit asociat cu această tabelă, ne fiind nevoie de o referinţă 

explicită către dimensiunea corespunzătoare. 

Stocarea datelor primare se realizează în zone separate de disc, în 

funcţie de tipul fişierelor. Astfel, toate fişierele XML vor fi stocate în 

acelaşi director. La fel şi imaginile. Este posibil ca imagini de diferite tipuri 

să fie stocate în subdirectoare diferite. Atunci când se extrag date primare 

din Arhivă, de regulă se vor extrage cantităţi mai mari, ceea ce foloseşte 

multe operaţii de acces la disc, iar aceste operaţii sunt costisitoare. Stocarea 

datelor de acelaşi tip în directoare diferite este benefică deoarece pune 

datele similare în zone apropiate de disc, fiind nevoie de deplasări scurte ale 

capului de citire. În cazul sistemului nostru, componenta „Service” este 

parte întegrantă a Modulului Uneltelor de Procesare şi Mentenanţă. 

 

 

 
 

Figura 17. Exemplu de tebelă de fapte (x, y) care referențiază 

dimensiunile depozitului de date. 

 

 

În implementarea Modulului Metadate s-a luat în considerare 

proprietatea ierarhică, structurată a conceptelor. Prin acest lucru se înţelege 

faptul că o anumită entitate, un concept, poate fi determinat de mai multe 

subconcepte. Cele două depozite pentru metadatele tehnice şi cele specifice 
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domeniului, medicină în cazul nostru particular, s-au reprezentat prin două 

secţiuni diferite, dar legate între ele, ale unei ontologii, deorarece ontologiile 

oferă posibilitatea de a avidenţia aceste ierarhii, şi mai mult, permit ca 

aceste ierarhii să poată fi interpretate în mod programatic de către sistemele 

informaţionale. În contextul depozitelor de date medicale ierarhiile 

specificate prin intermediul ontologiilor sunt o soluţie pentru anumite 

situaţii în care ierarhiile dimensiunilor nu pot oferi granularitatea pe care 

specialiştii medicali o doresc. Această situaţie apare atunci când conceptele 

de nivel inferior, care definesc concepte aparţinând aceleaşi clase, sunt 

diferite sau fac parte din mulţimi disjuncte. Să luăm ca exemplu 

dimensiunea diagnostic. Un diagnostic, respectiv o înregistrare din tabelă, 

este influenţat, sau determinat de un anumit set de indicatori; acest set poate 

să difere de la un diagnostic la altul. Diagnosticul restricţie este determinat 

de valorile indicatorilor FVC şi FEV1, pe când diaganosticul obstrucţie pe 

căile aeriene mici este determinat de FVC, FEF25, FEF50, FEF75, 

FEF2575. Acest lucru determină ca operaţiile de drill-down sau drill-up să 

fie mai complexe decât în mod obişnuit. Utilizând informaţi extrase din 

ontologii, această problemă poate fi depăşită. Considerăm că imbogăţirea 

semantică a metadatelor permite o mai mare flexibilitate  pentru extragerea 

de informaţii şi cunoştinţe şi oferă sistemului un grad ridicat de autonomie. 

Un pas important pentru dezvoltarea părţii medicale a ontologiei este 

formalizarea interogărilor pe care utilizatorii le pot introduce în sistem. 

Acestă formalizare poate fi considerată o transpunere a termenilor medicali 

în termeni care au o anumită relevantă din punct de vedere informaţional. 

După o analiză a domeniului am identificat următoarele cazuri de interes din 

punct de vedere al specialiştilor medicali: numărul pacienţilor care 

corespund unui anumit set de trăsături medicale şi/sau fizice; valoarea unei 

anumite trăsături fizice sau medicale, pentru pacienţi care corespund unei 

anumit set de trăsături medicale şi/sau fizice; valoarea unui anumite trăsături 

medicale sau fizice pentru un anumit pacient (aceată interogare are relevanţă 

în contextul în care un pacient a fost consultat/tratat de mai multe ori). 

Aceste preocupări apar din cauză că medicii adesea se bazează pe date 

statistice şi agregate pentru a determina severitatea unui anumite faze a unei 

afecţiuni, comparând aceste date cu valori obţinute prin aceeaşi metodă, de 

la pacienţi trataţi anterior. În consecinţă, putem exprima trei tipuri de 

interogări. Formalizarea acestora este prezentată mai jos: 

 

selectează numărul [bărbaţilor | femeilor | pacienţilor] cu [trăsătura1 

= valoare1] {şi trăsăturan = valoaren} 

 

selectează valoarea [minimă | medie | maximă | cea mai frecventă] 

pentru trăsătura T a [bărbaţilor | femeilor | pacienţilor] cu [trăsătura1 

= valoare1]       {şi trăsăturan = valoaren} 
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selectează valoarea [minimă | medie | maximă | cea mai frecventă] 

pentru trăsătura T a pacientulului P  

 

Se pot observa câteva particularităţi. Prima parte a interogărilor este 

funcţia de agregare care, în cazul particular al implementării noastre poate 

fi: minim, maxim, medie sau cea mai frecventă. Aceste funcţii nu sunt 

singurele care pot exista în sistemul nostru. În contextul unor noi cerințe 

apărute din noi perspective explorate de utilizori, alte funcții de agregare pot 

fi adăugate. Pentru moment, sitemul nu utilizează mai multe funcții de 

agregare, deoarece nu sunt necesare. Spre exemplu, folosisrea funcţiei de 

adunare petru diferite valori ale unor trăsături fizice sau medicale nu are 

sens. Investigațiile spirometrice sunt relevante şi totodată specificate în 

procente, deci nu sunt trăsături aditive; trăsăturile fizice care aparţin unor 

persoane diferite nu se pot aduna deoarece rezultatul nu ar avea nici o 

relevanţă. În funcţie de implementare şi de domeniul de activitate, se pot 

adăuga funcţi de agregare fără a modificări majore în structura sistemului. A 

doua parte a fiecărei inteorgări se referă la subiectul acesteia, respectiv la 

pacienţi sau la trăsăturile lor fizice sau medicale. A treia parte este cea a 

trăsăturilor care caracterizează subiectul. În primul tip de interogare, 

trăsăturile fizice şi/sau medicale definesc subiectul. În al doilea tip de 

interogare pacienţii şi trăsăturile lor defindesc subiectul. În al treilea tip, 

subiectul este determinat de un pacient nominalizat. 

O formă specială constituie interogările care conţin vârsta, deorece 

aceste sunt frecvente sub forma de pacienţi cu vârsta cuprinsă intre x şi y 

ani, respectiv atunci când vârsta este dată sub forma unui interval, deci 

vârsta va apare de două ori în interogare. Desigur, acest caz este posibil şi 

pentru alte trăsături fizice sau medicale, dar pentru iplementarea noastră ele 

nu sunt frecvente. Cu toate acestea, sistemul este construit ca să poată să 

rezolve şi astfel de situaţii.  

Un caz diferit de interogările prezentate mai sus este cel al 

interogărilor al căror răspuns trebuie exprimat prin conţinut multimedia. În 

cazul nostru, un astfel de răspuns poate fi exprimat sub forma unor imagini. 

Aceste imagini pot fi însoţite şi de răspunsuri sub formă de text, pentru a 

creşte şi mai mult expresivitatea răspunsului final. 

Ontologia utilizată pentru îmbogăţirea semantică a metadatelor are trei 

roluri: modelarea domeniului în care este implementat sistemul, oferirea 

mapărilor (conexiunilor) între domeniul specific implementării şi cel tehnic 

si crearea unui mediu mai flexibil pentru introducerea şi rezolvarea 

interogărilor [Van11].  

Primul rol este de a defini relaţii şi de a oferi asistenţă pentru toate 

entităţile care pot să facă parte din interogările descrise mai sus. Prima 

entitate (clasă) care trebuie tratată este cea a pacientului. Clasa „pacient” 

este legată în moduri specifice de toate celelalte clase care vor fi definite. De 

aceea, această clasă este probabil cea mai importantă din toată ontologia. 
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Conceptul de „trăsătură_fizică” este utilizat intensiv pentru descrierea 

pacienţilor, deci este o altă clasa pe care o definim în cadrul ontologiei. 

Valorile trăsăturilor medicale sunt disponibile abia după executarea unei 

investigații medicale, aşadar definim clasa „test_medical”. Rezultatele 

medicale sunt reprezentate prin instanţe ale clasei „rezultat_medical”. Pe 

baza acestor rezultate, medicii aleg o instanţă a clasei „diagnostic” pentru a 

defini starea de sănătate a pacientului. Deoarece investigațiile spirometrice 

produc rezultate sub forma unor grafice, s-a definit clasa „grafic” în cadrul 

ontologiei. 

Până în acest moment, ontologia implementată în sistemul nostru are 

două tipuri de relaţii între clase, şi anume „conţine” („has_a”) şi 

„influenţat_de” („influenced_by”). Prima relaţie semnifică apartenenţa unei 

anumite instaţe a unei clase, la o anumită instanţă a altei clase. A doua 

relaţie specifică faptul că o anumită instanţă a unei clase este complet 

determinată de un set de instanţe ale altor clase. Folosind cele două relaţii, s-

a definit următoarea structură: 

 

pacient conţine trăsătură_fizică 

pacient conţine test_medical 

test_medical conţine rezultat_medical 

test_medical conţine grafic 

test_medical conţine diagnostic 

diagnostic influenţat_de rezultat_medical 

 

Instanţierile clasei pacient se realizează de fiecare dată când un 

pacient nou a fost adaugat în depozitul de date. Instanţierile celorlalte clase 

sunt prezentate mai jos: 

 

 test_medical: test_spirometrie; 

 trăsătură_fizică: data_de_naştere, vârstă, gen, rasă, înălţime, 

greutate; 

 rezultat_medical: pef, fvc, fev1, fef25, fef50, fef75, fef2575; 

 grafic: flux_volum, volum_timp; 

 diagnostic: normal, restricţie, obstrucţie, 

obstrucţie_căi_aeriene_mici, mix. 

 

O altă trăsătură importantă a ontologiei este tipul datelor. Fiecare 

concept, respectiv fiecare instanţă a acestuia are asociat un tip, care poate să 

fie numeric, text sau Boolean. S-a adăugat de asemenea o proprietate prin 

care se poate marca un concept numeric ca şi un interval. Acest artificiu 

permite sistemului să trateze un atribut numeric ca un interval continuu sau 

unul discret. Vârsta este, de exemplu, văzută ca un interval discret. 

Al doilea rol al ontologiei este de a oferi legături între termenii 

specifici şi termenii tehnici, reducând astfel dependenţa sistemului de 
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administratorul depozitului de date atunci când apar interogări noi, 

neprevăzute în procesul de proiectare şi prin urmare netratate de către 

sistem. Pentru a realiza acest lucru ontologia este prevăzută cu o relaţie 

specială numită „legătură” (mapping), care leagă o entitate din domeniul 

specific (medicină în acest caz) de o entitate tehnică. Această entitate 

tehnică are o relevantă pentru proiectantul depozitului de date sau pentru 

dezvoltator şi nu pentru utilizatorul sistemului. Determinând conceptele 

tehnice care definesc interogarea, sistemul poate să rezolve într-un timp 

mult mai scurt decât administratorul o interogare neprevăzută. Modul de 

funcţionare al acestei tehnici va fi prezentat mai detaliat în curând. 

Al treilea rol este de a crea un mediu flexibil în care specialiştii 

medicali să formuleze interogările. Într-un domeniu ca medicina, se 

întâmplă foarte des ca un concept să aibă mai multe definiţi sau chiar nume. 

Pentru a oferi această ergonomitate sistemului am decis să utilizăm 

sinonime. Utilizarea acestor sinonime, medicii nu sunt constrânşi să 

folosească un set specific de cuvinte cheie sau denumiri specifice. Ei pot 

formula aceeaşi interogare, folosind totodată termeni diferiţi. Pe lângă 

această utilizare a sinonimelor, sistemul poate, pe acelaşi principiu ca şi 

formularea interogărilor, să colaboreze şi să facă schimb de informaţii cu 

alte sisteme medicale, din diferite centre de diagnostic şi tratament, care 

sunt dezvoltate să lucreze cu ontologii similare. Aceste sinonime sunt 

colectate fie de la cei care utilizează sistemul, fie din ontologii medicale 

precum Foundational Model of Anatomy sau Disease Ontology. 

Maparea termenilor se referă la procesul prin care doi termeni sau 

două concepte din diferite domenii, sunt legate impreună. În cel mai general 

cadru, acest proces leagă un termen specific organizaţiei de un termen 

tehnic. Se transformă astfel un termen specific într-un termen tehnic, care 

poate fi într-un anumit fel gestionat şi procesat de către sistem. Maparea 

termenilor este menită să extindă semantica datelor prezentă in ontologie, 

astfel încât o interogare nouă să fie înţeleasă de către sistem, acesta putând 

astfel să o rezolve fără intervenţia administratorului. Astfel, după ce un 

utilizator a introdus o interogare, sistemul va putea să determine clasele 

termenilor prezenţi în interogare, relaţiile dintre acele clase, dar şi 

reprezentările lor tehnice. 

În cadrul implementării noastre, maparea s-a realizat utilizând 

formatul întern de stocare a datelor, respectiv elementele generale prezente 

în aceste fişiere. Cum fiecare fişier corespunde unui „pacient”, s-a realizat o 

mapare între acesta şi conceptul tehnic de „fişier_intern”. Atunci când o 

interogare care face referire la unul sau mai mulţi pacienţi, sistemul va 

infera faptul că trebuie să acceseze elementul rădăcină al fişierelor XML 

corespunzătoare acelor pacienţi. Se vor elimina din setul destinat 

rezultatului final acele fişiere care nu corespund constrângerilor din 

interogare. Toate mapările se realizează într-o manieră similară, utilizând 

diverse tag-uri XML. În mod ideal, fiecare concept, sau chiar instanţă, ar 
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trebui să aibă o mapare cu un termen tehnic. Deşi implementarea noastră 

este realizată cu ajutorul tag-urilor XML, acest concept de mapare a 

termenilor poate fi realizată şi utilizând, de exemplu, atribute din tabele 

stocate în baze de date. Conceptele multimedia sunt mapate în mod similar. 

Concepte multimedia atomice, ca de exemplu linii, curbe sau orice set de 

pixeli legaţi între ei de o trăsătură comună, pot fi legate fie de câmpuri din 

cadrul fişierelor interne, fie de o unealtă software specializată în extragerea 

şi procesarea acelor concepte. Pentru implementarea noastră am ales prima 

metodă, deoarece în cele mai multe cazuri în cadrul proceselor ETL aceste 

date pot fi extrase relativ uşor, iar conceptele prezente în imaginile 

spirometrice sunt obiecte multimedia simple. 

Figura 18 prezintă fluxul rezolvării interogărilor, aşa cum este 

implementat în Modulul Procesării Interogărilor. După introducerea 

interogării de către utilizator, sistemul încearcă să identifice conceptele 

prezente atât în ontologie cât şi în interogare. Dacă această etapă a fost 

executată cu succes, se vor identifica şi conceptele tehnice mapate pe 

conceptele sau pe instanţele specifice idendetificate. Pe baza mapărilor 

identificate, sistemul va verifica existenţa unei tabele care să referenţieze 

conceptele specifice. Dacă o astfel de tabelă este găsită, sistem va verifica 

dacă aceasta conţine o inregistrare care să răspundă corect interogării 

utilizatorului. În cazul favorabil în care o înregistrare există, sistemul va 

răspunde interogării utilizând datele găsite. În caz contrar, sistem va încerca 

să calculeze rezultatul din mai multe înregistrări stocate în acea tabelă. 

Acest lucru este posibil prin intermediul proprietăţilor definite în ontologie, 

mai precis prin utilizarea proprietăţii „interval”. Dacă, spre exemplu există 

rezultate similare cu cel care ar trebui returnat ca şi răspuns pentru 

interogare, dar calculate pe mai multe subintervale care impreună ar forma 

intervalul din interogare, atunci sistemul va putea calcula rezultatul final din 

rezultate parţiale, răspunzând în timp real. Dacă sistemul nu găseşte o tabelă 

care să conţină referinţe către toate conceptele prezente în interogare, atunci 

se crează un set complet de interogări alternative, pe baza sinonimelor şi a 

conceptelor de nivel inferior. Premisa de la care se pleacă este că în cadrul 

depozitului de date pot exista deja răspunsurile la o anumită interogare, dar 

referinţele să fie făcute către alte concepte care pot să fie parţial sau pe 

deplin echivalente cu cele specificate. Întregul proces de verificare al 

interogărilor se reia pentru fiecare interogare alternativă până când se 

găseşte un răspuns care să satisfacă interogarea iniţtială sau toate 

interogările alternative au fost testate. În acest caz sistemul nu poate calcula 

răspunsul fără asistenţă din partea administratorului.  
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Figura 18. Diagrama rezolvării interogărilor. 

 

 

Acest mod de rezolvare a interogărilor este untilizat în cazul în care 

rezultatul este o valoare numerică, dar şi în cel în care rezultatul trebuie 

prezentat sub forma unui obiect multimedia. Interogarea următoare 

exemplifică acest lucru: 

 

selectează valoarea medie a curbei flux-volum pentru pacienţii cu  

vârsta = 23 şi diagnostic = obstrucţie 

 

Interogarea a fost parsată pentru a identifica instanţele conceptelor din 

ontologie. Sistemul a identificat „curbă flux-volum” ca şi o trăsătură 

multimedia, respectiv „grafic”. Celelalte concepte identificate au fost 

„pacient”, „trăsătură_fizică” („vârstă”) şi „diagnostic”. Pentru toate 

conceptele identificate s-au determinat mapările tehnice şi pe baza acestora 

sistemul a extras acele grafice care corespundeau pacienţilor în vârstă de 23 

de ani, cu diagnosticul obstrucţie. Graficele au fost scalate pentru a avea 

aceeaşi dimensiune şi în urmă agregării s-a obţinut curba din Figura 19. 
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Figura 19. Curbă Flux-Volum obţinută prin medierea unui set de 

rezultate spirometrice. 

 

 

Modulul Procesării Interogărilor interacţionează cel mai mult cu 

utilizatorul şi înfluenţează cel mai mult timpul de formulare şi raportare al 

rezultatelor interogărilor. Din aceste motive se doreşte ca modulul să 

execute rapid toate procesele sale, deoarece timpul este foarte important din 

punctul de vedere al utilizatorilor, respectiv a specialiştilor medicali. Pentru 

a obţine timpi cât mai mici, modulul a fost proiectat să beneficieze de pe 

urma programării paralele. Analizând fluxul rezolvării interogărilor se poate 

observa că în cazul în care este necesar să se creeze interogări alternative, 

acestea sunt rând pe rând testate de sistem, deşi se cunoaşte întregul set, cel 

puţin pentru forma respectivă a interogării iniţiale. Decongestionarea 

sistemului se poate realiza în acest loc. Sistemul va crea un număr maxim de 

fire de execuţie care să funcţioneaze pentru sistemul hardware pe care este 

implementat. Fiecărui fir de execuţie i se va atribui câte o interogare 

alternativă pentru a fi testată. Execuţia generală se va opri dacă unul din 

firele de execuţie determină că a găsit sau că poate calcula răspuns la 

interogarea care i   s-a asociat. 

Testarea acestei implementări s-a realizat prin cererea numărului 

pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani, care au fost diagnosticaţi cu o 

afecţiune restrictivă. După identificarea conceptelor şi a mapărilor, s-a 

determinat că nu există o tabelă de fapte care să poată furniza rezultatul 

corect. Prin urmare, au fost construite mai multe interogări alternative, pe 

baza sinonimelor şi a conceptelor de nivel inferior. Sistemul a putut returna 

un rezultat valid în urma testării a şapte interogări. Timpul mediu de 

exectuţie, obţinut în urma a patru rulări consecutive, utilizând un singur fir 

de execuţie, a fost de 2,49 secunde. În cazul utilizării a două fire de execuţie 

s-au obţiut 1,64 secunde, iar utilizând patru fire de execuţie, 1,06. Creşterea 
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procentuală a vitezei, de la unu la două fire de execuţie a fost 34,27%, de la 

două la patru fire a fost 35,18%, iar de la unu la patru fire a fost de 57,70%. 

 

 

3.5. Eficientizare prin Paralelizare 
 

Deoarece într-un sistem de asistenţă medicală timpul este un factor 

important, acest modul o fost prevăzut cu metode de procesare pralelă a 

datelor. Procesarea paralelă asigură timpi de procesare mai mici. Analiza 

operaţiilor şi a datelor pe care acestea le procesează, a evidenţiat faptul ca 

paralelizarea ar putea fi modelată atât în timpul preprocesării datelor, cât şi 

în momentul în care se calculează agregările ce urmează a fi stocate în 

tabelele de fapte. În cazul preprocesării datelor primare, paralelizarea se 

poate realiza printr-o metodă simplă: partiţionarea setului de fişiere de date 

noi, care au fost extrase din baza de date operaţională. Partiţionarea datelor 

este o metodă eficientă de împărţi cuntumul de lucru în cazul în care există 

mai multe instanțe ale aceluiaș modul, care pot procesa acele date. În cazul 

particular al implementării noastre, submodulul crează un număr de fire de 

execuţie egal cu numărul de procesoare disponibile. De asemenea, setul de 

fişiere noi este partiţionat în mod egal, construind câte o partiţie pentru 

fiecare fir de execuţie. Implementarea s-a testat pe un număr de 3571 de 

fişiere XML, care au fost extrase din baza de date. S-au executat trei serii de 

teste, câte o serie pentru un fir de execuţie, două fire de execuţie şi respectiv 

patru fire de execuţie. Timpul mediu de preprocesare, respectiv curăţare şi 

transformare, al fişierelor primare folosind un singur fir de execuţie a fost de 

18,25 secunde; dublarea numărului de fire de execuţie a determinat scăderea 

timpului mediu de procesare la 13,83 secunde; o a doua dublare a numărului 

de fire de execuţie (patru fire) a obţinut un timp mediu de procesare de 

13,95 secunde. Se observă o creştere de 24,19% a vitezei de procesare în 

cazul creşterii numărului firelor de execuţie de la 1 la 2 fire. 

În cazul încărcării datelor agregate în tabele de fapte, paralelizarea 

poate fi implementată în două metode, în funcţie de tipul seturilor de date 

care se partiţionează. Prima metodă presupune partiţionarea setului de 

fişiere interne care trebuie procesate. Fiecare fir de execuţie primeşte un 

subset de fişiere. Pentru fiecare fişier din subset, se analizează toate 

atributele care sunt specificate în interogare, iar dacă acestea corespund 

condiţiilor de agregare atunci se vor actualiza varibilele în care se calculează 

agregările. Această metodă are dezavantajul că toate firele de execuţie 

accesează acelaşi set de variabile. Din acest motiv, atunci când un fir de 

execuţie doreşte să modifice valoarea unei variabile, trebuie mai întâi să o 

blocheze pentru a asigura accesul exclusiv la acea resursă. Şi în acest caz s-

au executat trei serii a câte patru teste, pentru unul, două, respectiv patru fire 
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de execuţie, luându-se în considerare timpii medii de execuţie. Interogarea 

pe care s-au executat aceste teste este următoarea: 

 

selectează (numărul pacienţilor cu vârsta > 3) şi 

                 (numărul pacienţilor cu vârsta > 3 & gen = masculin) şi 

                 (numărul pacienţilor cu vârsta > 3 & gen = feminin) 

 

Pe setul de date conținând 3571 de fișiere, timpul mediu de execuţie 

pentru un fir a fost de 0,97 secunde; în cazul utilizării a doua fire, timpul 

mediu a fost 0,64 secunde; în cazul a patru fire, timpul mediu a fost de 0,52 

secunde. Acest lucru arată o micşorare a timpului de execuţie cu 34,14% în 

cazul dublării firelor de execuţie de la un fir la două; creşterea de la două la 

patru fire de execuţie a adus o imbunătăţire a vitezei de 19,00%, iar mărirea 

numărului de fire de la unu la patru a obţinut o creştere a vitezei cu 46,65%. 

În cadrul acestor teste s-a mărit şi numărul de parametrii din cadrul 

interogărilor, pentru a observa evoluţia sistemului în urma modificărilor 

complexe. Astfel, testele au fost executate folosind interogări cu patru, şase, 

respectiv opt parametrii. Figura 20 prezintă evoluţia timpilor medii în aceste 

trei cazuri. Se poate observa că mărirea numărului de fire de execuţie 

determină o scădere a timpilor medii de procesare, chiar şi în condiţiile în 

care numărul de parametrii ai interogării, respectiv complexitatea acesteia, 

creşte. Tabelul 2 prezintă creşterea procentuală a vitezei de procesare de la 

unu la două, de la două la patru, respectiv de la unu la patru fire de execuţie, 

în funcţie de numărul de parametrii ai interogării. 

Metoda a doua implică partiţionarea setului de atribute ce trebuie 

agregate. Acest lucru presupune ca fiecare fir de execuţie să primească un 

subset de variabile în care se vor calcula valorile agregate pentru atributele 

specificate în interogare. Fiecare fir de execuţie va parcurge întreg setul de 

fişierele interne specificat, va analiza atributele din subsetul propriu de date 

şi ţinând cont de funcţia şi de condiţiile de agregare va executa calculele 

aferente. În acest caz toate firele de execuţie vor accesa fişierele interne de 

mai multe ori. În momentul în care un fir de execuţie accesează un fişiere 

intern, fişierul este blocat pentru a asigura accesul exclusiv la datele stocate. 

Timpul mediu de execuţie pentru un fir a fost de 3,36 secunde; în cazul 

utilizării a doua fire, timpul mediu a fost 2,16 secunde; în cazul a patru fire, 

timpul mediu a fost de 1,66 secunde. Acest lucru arată o micşorare a 

timpului de execuţie cu 35,69% în cazul dublării firelor de execuţie de la un 

fir la două; creşterea de la două la patru fire de execuţie a adus o 

imbunătăţire a vitezei de 23,27%, iar mărirea numărului de fire de la unu la 

patru a obţinut o creştere a vitezei cu 50,66%. 
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Figura 20. Evoluţia timpilor medii de execuţie pentru prima metodă, 

în condiţile în care atât numărul de parametrii cât şi numărul de fire 

de execuţie cresc. 

 

 

nr. 

parametrii 

1 → 2 fire 

execuție 

2 → 4 fire 

execuție 

1 → 4 fire 

execuție 

4 34,14 19,00 46,65 

6 34,48 20,45 48,17 

8 36,29 19,83 48,92 

 

Tabelul 2. Procentajele creşterii vitezei de procesare pentru număr 

variabil de parametrii şi de fire de execuţie, în cazul primei metode. 

 

 

Implementarea a fost testată şi în condiţiile creşterii numărului de 

atribute din cadrul interogărilor la 6 şi respectiv 8 atribute. Figura 21 

prezintă evoluţia timpilor în funcţie de numarul de parametrii pentru unu, 

două, respectiv 4 fire de execuţie. Se observă că, deşi creşte complexitatea 

interogării, utilizând un număr mai mare de fire de execuţie, se obţin timpi 

de execuţie medii mai mici. Tabelul 3 prezintă creşterea procentuală a 

vitezei de procesare de la unu la două, de la două la patru, respectiv de la 

unu la patru fire de execuţie, în funcţie de numărul de parametrii ai 

interogării. 

Aceste creşteri de viteză sunt benefice atunci când se doreşte ca 

rezultatul unei interogări din partea utilizatorului să ţină cont şi de datele 

nou incărcate din baza de date operaţională. Deoarece în acest caz timpul de 

preprocesare influenţează timpul de rezolvare al interogării, se doreşte ca 

această influenţă să fie cât mai mică, respecitv să existe un timp de 
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preprocesare cât mai mic posibil. O metodă adiţională de creştere a vitezei 

de procesare este partiţionarea fizică a fişierelor primare, dar şi a celor 

interne, prin stocarea lor pe unităţi diferite de disc.  

 

 

 
 

Figura 21. Evoluţia timpilor medii de execuţie pentru a doua metodă, 

în condiţile în care atât numărul de parametrii cât şi numărul de fire 

de execuţie cresc. 

 

 

nr. 

parametrii 

1 → 2 fire 

execuție 

2 → 4 fire 

execuție 

1 → 4 fire 

execuție 

4 35,69 23,27 50,66 

6 35,22 13,32 43,83 

8 36,18 24,02 51,52 

 

Tabelul 3. Procentajele creşterii vitezei de procesare pentru număr 

variabil de parametrii şi de fire de execuţie, în cazul metodei a doua. 

 

 

3.6. Extragerea de Cunoştinţe din Date Multimedia 

rezultate în urma Investigațiilor Spirometrice 
 

Setul de date pe care au fost efectuate testele noastre este constituit din 

3571 rezultate ale evaluărilor medicale spirometrice, efectuate de barbati si 

femei, cu vârste cuprinse între 6 şi 80. Setul de date poate fi împărţit în două 

grupe, pe baza diagnosticului: 2607 cazuri normale şi 964 cazuri în care 
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pacientul suferă de afecţiune pulmonară (obstructivă, restrictivă sau mixtă) 

[Van112,Van113]. 

De obicei, în extragerea de cunoştinţe din date multimedia etapa de 

preprocesare implică o investiţie mai mare în timp şi efort. Acest lucru se 

datorează gradului ridicat de complexitate al datelor multimedia. În cazul 

nostru, datele multimedia nu au foarte multe trăsături şi cele prezente sunt 

relativ simple: un grafic cu un singur vârf (amplitudine) şi două linii (curbe). 

Etapa de preprocesarea a fost împărţită în trei paşi distincţi.  

Primul pas al preprocesării a fost pentru selectarea setul de date dintr-

un set mai mare. Acest pas a fost realizat manual şi a avut drept scop 

selectarea acelor evaluări spirometrice executate corect, din punct de vedere 

al tehnicii specifice medicale. Evaluări incorecte, obţinute ca urmare a 

neglijenţei tehnicianului sau lipsei de cooperare din partea pacientului, ar 

putea influenţa rezultatul întregului test. Selecţia manuală a fost realizată 

prin colaborarea directă cu un medic pneumolog. Din întregul set de 

investigații spirometrice s-au selectat datele care corespundeau criteriului 

tehnic “continuitatea curbelor”. Prin acest lucru se înţelege acele grafice ale 

căror curbele nu prezintă oscilaţii mari şi într-un număr mare. Cu cât un 

grafic are curbele mai „drepte”, adică nu prezintă oscilaţi, cu atât şansa ca 

acel test să fie selectat este mai mare. Cubele fără oscilații, executate corect 

tehnic, corespund evaluărilor spirometrice reușite și pot fi luate în 

considerare de către specialistul medical în vederea diagnosticării. 

Imaginile au aceeaşi structură generală. Prima linie a graficului 

porneşte întotdeauna din acelaşi punct al imaginii. Acest lucru înseamnă că 

nu este necesar să căutăm în fiecare imagine punctul de origine O (XO,YO), 

respectiv punctul de unde porneşte graficul ce reprezintă rezultatul evaluării, 

fluxul si volumul aerului expirat. Deoarece trăsăturile multimedia pe care le 

folosim în cadrul testelor noastre nu necesită parcurgerea în totalitate sau 

într-o mare parte a imaginii, selectarea unei anumite zone de interes din 

imagine şi renunţarea la parţile rămase (cropping) nu este necesară. De 

asemenea, datorită faptului că nu se utilizează trăsături bazate pe proprietăţi 

precum culorile pixelului, ca de exemplu textura, nu au trebuit efectuate 

operaţii de îmbunătăţire a calităţii imaginii (ex: egalizarea histogramei). 

Extragerea elementelor grafice importante din imagini a avut ca scop 

calculul unghiului α și al concavității prezente în grafic. Pentru calculul 

unghiului α s-a determinat punctul de vârf (amplitudinea) al graficul P(XP, 

YP). Utilizând acest set de coordonate au putut fi calculate lungimile 

catetelor (C1, C2) triunghilui dreptunghic care conţine unghiul α, folosing 

formulele de mai jos. Unghiul α a fost calculat folosind funcţia arctangentă. 

 

 C1 = XP - XO 

 C2 = YO - YP 

 α = arctg (C1 / C2) 
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Concavitatea a fost măsurată după următorul algoritm:  

 

 se calculeză numărul NG al pixelilor cuprinşi între linia 

graficului şi abscisă; 

 se consideră o linie dreaptă între P(XP, YP) şi cel mai din 

dreapta punct de pe abscisă, formându-se un grafic nou, cu o 

curbă FVC "perfecta"; 

 se calculează numărul NN de pixeli pentru graficul nou creat; 

 se calculează diferenţa dintre cele a două numere de pixeli NC 

= NN - NG, obţinând valoarea în pixeli a concavitătii imaginii 

respective.  

 

 

 
 

Figura 22. Unghiurile analizate pentru clasificarea afecțiunilor. 

 

 

 
 

Figura 23. Concavitatea analizată pentru clasificarea afecțiunilor. 
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Datorită faptului că amplitudinea şi forma graficul variază de la 

pacient la pacient, numărul de pixeli nu reprezintă o caracteristică bună. Prin 

urmare, valoarea finală a concavităţi a fost calculată prin determinarea 

procentul de pixeli ai concavităţii din numărul de pixeli corespunzători 

graficului cu curba FVC "perfecta": concavitate = (NC / NN) * 100. Un 

procent mai mic denotă o concavitate mai mică şi ar trebui să indice un 

pacient sănătos, care nu suferă de o anumită afecţiune pulmonară.  

Experimentele au fost efectuate folosind tool-ul WEKA, versiunea 

3.6.5. Clasificatorul selectat pentru testare a fost Multilayer Perceptron. 

Multilayer Perceptron este o implementare a reţelelor neurale. Aceste reţele 

sunt inspirate din sistemul biologice nervos. Ele sunt compuse dintr-un 

număr mare de elemente de prelucrare interconectate (neuroni), care 

lucrează împreună pentru a rezolva problemele.  

Setul de date a fost împărţit în două subseturi: unul pentru antrenarea 

modelului şi unul pentru testarea acestuia. Pentru faza de antrenare, au fost 

selectate 80% din datele existente, respectiv 2857 instanțe. Pentru faza de 

testare au fost folosite datele spirometrice rămase, respectiv 714 instanțe. 

Acest ultim set de date conţine un număr de 428 evaluări normale şi 286 

evaluări care corespund pacienţilor cu o oarecare afecţiune pulmonară.  

Rezultatele experimentelor noastre sunt enumerate în matricea 

confuzie în Figura 24. TP/ True Positive reprezintă procentul de instanțe de 

pacienți sănătoși corect clasificați, respectiv care au primit calificativul 

„rezultat spirometric normal”. FN/False Negative reprezintă procentul de 

instanțe de pacienți sănătoși clasificați drept suferind de o afecțiune 

pulmonară (calificativ „rezultat spirometric anormal”. FP/False Pozitive 

reprezintă procentul instanțelor pacienților bolnavi, clasificați ca fiind 

sănătoși. TN/True Negative reprezintă procentul de instanţe corect 

identificate ca fiind „rezultatele spirometrice aonormale”. În capetele de linii 

şi coloane ale matricii de confuzie „N” denotă un pacient normal, sănătos, 

iar „P” denotă un pacient care suferă de una dintre cele trei menţionate 

afecţiuni pulmonare.  

 

 

 P N 

P 269 17 

N 20 398 

 

Figura 24. Matricea de confuzie în cazul clasificării. 

 

 

Valorile pentru indicii de evaluare obţinute în urma testelor şi calculaţi 

cu ajutorul matricei de confuzie, sunt prezentaţi mai jos. Acurateţea este un 

evaluator care oferă informaţii cu privire la performanţa globală a 
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clasificatorului. Sensibilitatea este procentul de rezultate de spirometrie 

normale, care au fost clasificate în mod corect. Pe de altă parte, 

specificitatea prezintă procentul de instanţe de date reprezentând afecţiuni 

pulmonare, care a fost corect clasificate ca atare. Precizia este raportul 

datelor spirometrice normale, corect clasificate, în raport cu toate datele care 

au fost clasificate ca şi rezultate spirometrice normale. 

 

 Acurateţe = 93,4%  

 Sensibilitate = 93,0%  

 Specificitatea = 95,9%  

 Precizie = 94,4%  

 

Evaluatorii arată că procesul de data mining pe date multimedia poate 

fi aplicat în scopul clasificării rezultatelor evaluărilor spirometrice normale 

si anormale. Cea mai mică valoare, cea a specificităţii, arată că eforturi 

suplimentare trebuie aplicate în cazul evaluării datelor spirometrice 

aparţinând pacienţilor care au o anumită afecţiune pulmonară. Deşi valorile 

sunt relativ scăzute în comparaţie cu rezultatele obţinute prin utilizarea 

clasică a tehnicilor de data mining, ele arată că elementele vizuale ale curbei 

spirometrice pot fi utilizate pentru găsirea unei funcţii de clasificare şi 

aplicarea acesteia cu un oarecare succes. Aceste rezultate ne motivează 

pentru a căuta cea mai bună combinaţie de caracteristici vizuale în scopul de 

a clasifica corect rezultatele evaluării spirometrice. 

 

 

3.7. Concluzii 
 

Managementul eficient al datelor reprezintă un aspect important al 

oricărei organizații. În cazul în care volumul datelor este ridicat, procesul de 

stocare al datelor devine o activitate delicată, care necesită unelte și metode 

software specializate. Însă cel mai important aspect din punctul de vedere al 

utilizatorilor este rapiditatea cu care un sistem de management al datelor 

este capabil de a răspunde interogărilor adresate, respectiv cât de repede 

poate utilizatorul primi informațiile de care are nevoie. Accesul rapid la date 

poate influența evoluția organizației. Deciziile strategice trebuie luate în 

concordanță cu timpul oportun și calitatea ridicată a informațiilor. Calitatea 

informațiilor asigură că factorii de decizie din cadrul organizației aleg cei 

mai potriviți pași care trebuie urmați în contextul actual al organizației.  

Accesul la date este mai complicat însă atunci când se lucrează cu date 

care nu prezintă o structură globală clară.  Datele multimedia reprezintă 

astfel de date. Fișierele multimedia, deși pot avea o structură internă de 

reprezentare (relativ) comună, pot conține date cu structură complet diferită. 
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Modul de stocare a datelor și cel de extragere a cunoștințelor necesită în 

mod constant intervenția administratorilor de sistem, pentru a putea rezolva 

interogările nou apărute. Deși complexitatea interogărilor variază, calitatea 

rezultatului raportat utilizatorilor este cea care interesează, iar informația 

trebuie să fie precisă. De cele mai multe ori însă, administratorul sistemului 

este un specialist în domeniul informatic sau, în unele cazuri, doar în cel al 

bazelor de date și a depozitelor de date. Cunoștințele administratorului 

sistemului în specificul domeniului pentru care s-a implementat sistemul de 

management al datelor sunt preponderent limitate. În cazurile frecvente în 

care utilizatorii doresc să vizualizeze datele conform unor noi obiective, 

neprevăzute în momentul proiectării sistemului, este necesară intervenția 

umană.  Această intervenție necesită o colaborare intensă între 

administratorul sistemului și expertul domeniului pentru care s-a proiectat 

sistemul. Administratorul sistemului trebuie mai întâi să înțeleagă cerința 

specifică a expertului de domeniu, iar apoi să transpună aceste noi cerințe 

într-un limbaj care să poată fi înțeles de către sistem. Discuțiile multiple 

pentru rezolvarea interogărilor neprevăzute pot să fie lungi și costisitoare. 

Timpul de răspuns este crucial în anumite situații. Astfel de situații sunt cele 

în care specialiști medicali au nevoie de informații urgente pentru a 

interveni cu succes în starea de sănătate a pacientului. Este așadar necesară 

o metodă de eficientizare a acestui proces de înțelegere a cerințelor specifice 

și de transpunerea lor în cerințe tehnice. 

În acest capitol am prezentat o nouă metodă de dezvoltare a 

Depozitelor de Date Multimedia. Această metodă originală utilizează 

metadatele stocate în Depozitul de Date pentru a limita nevoia intervenției 

administratorului de sistem în cazul în care o interogare nouă este introdusă 

de către utilizator. Metoda prevede îmbogățirea semantică a metadatelor 

prin introducerea relațiilor dintre (1) conceptele din același domeniu și 

dintre (2) conceptele celor două domenii implicate în ciclul de viață al 

sistemului. Concret, metadatele conțin informații despre modul în care 

conceptele reale, ale domeniului specific în care este instanțiat sistemul sunt 

reprezentate intern, de către conceptele digitale. În acest mod, sistemul 

poate raționa despre legăturile semantice prezente între datele pe care le 

stochează. Utilizând aceste legături, sistemul este capabil de a genera 

informațiile necesare pentru construirea structurilor de date cerute de 

utilizator, fără a mai fi nevoie de intervenția exterioră a administratorului de 

sistem. Conceptele corespunzătoare aceluiași domeniu sunt structurate 

ierarhic, permițând stabilirea unei relații care să faciliteze selecția datelor 

reprezentative. Prin adăugarea acestor relații semantice s-au creat ontologii 

care pot fi reutilizate în cadrul altor sisteme de management al datelor.  

În momentul în care sistemul primește o interogare nouă, respectiv 

care nu are un răspuns precalculat și salvat într-o tabelă de fapte, se 

identifică conceptele existente în cadrul interogării. Aceste concepte sunt 

apoi analizate în concordanță cu datele din ontologie, pentru a se identifica 
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relațiile semantice dintre ele. Sistemul utilizează aceste date semantice 

pentru a infera modul în care poate genera rezultatul noii interogări. Se 

stabilește pe baza ontologiei dacă datele deja existente și stocate de 

Depozitul de Date pot fi utilizate pentru a genera rezultatul interogării. 

Acest lucru presupune identificarea acelor concepte care sunt legate 

semantic de cele din intergorare și au asociate date agregate în tabele de 

fapte. Dacă sistemul nu identifică agregări existente pe care să le poată 

utiliza pentru formularea rezultatului, va căuta, pe baza acelorași legături 

semantice, un mod de generare automată a agregărilor necesare. Dacă aceste 

moduri de generare rapidă a rezultatelor nu sunt posibile, administratorul 

sistemului intervine manual. 

Experimentele noastre au arătat faptul că îmbunătățirea semantică a 

metadatelor și utilizarea unei arhitecturi ierarhice a conceptelor și a 

legăturilor dintre acestea, poate fi implementată pentru un sistem de 

management al datelor multimedia. Totodată, utilizarea metadatelor 

semantice asigură un mod facil de comunicare între sisteme eterogene, dar 

cu reprezentare similară a conceptelor. O asemenea comunicare poate fi 

utilizată pentru schimbul de informații între sisteme, având un potențial 

ridicat de minimizare a timpului de răspuns al interogărilor. Sistemele locale 

pot prelua informațiile necesare de la sistemele exterioare, dacă timpul de 

comunicare și copiere a datelor este mai mic decât timpul de agregare al 

rezultatelor la nivel local. 

Datele multimedia stocate în implementarea Depozitului de Date 

reprezintă imagini rezultate în urma investigațiilor spirometrice, de detecție 

a afecțiunilor pulmonare. Aceste date au fost analizate prin intermediul unei 

metode proprii de extragere de informații din date multimedia, specializată 

pe datele spirometrice. În urma clasificării rezultatelor investigațiilor 

spirometrice în rezultate normale și rezultate care prezintă afecțiuni, s-a 

obținut acurateţe de 93,4% și sensibilitate de 93,0%. Aceste rezultate arată 

că tehnicile de extragere de cunoștințe din date multimedia pot fi aplicate și 

în cazul investigațiilor spirometrice.  

Deoarece există numeroase situații în care timpii de procesare trebuie 

optimizați, ca de exemplu în cazul sistemelor de gestiune a datelor medicale, 

s-a urmărit creșterea performanței sistemului prin paralelizare la nivelul 

soluționării interogărilor. Pentru a obține un răspuns mai rapid am propus un 

sistem paralel de procesare a interogărilor, prin partajarea fișierelor care 

trebuie analizate și prin partajarea parametriilor care trebuie analizați din 

fiecare interogare. 

În urma analizei și dezvoltării metodelor prezentate în acest capitol, 

am identificat o serie de modalități de dezvoltare ulterioară. O gamă mai 

largă de concepte specifice și tehnice, combinată cu un set mai mare de 

relații semantice, vor determina creșterea numărului de situații noi pe care 

sistemul le poate rezolva fără a fi necesară intervenția administratorului 

sistemului. În ceea ce privește analiza datelor spirometrice, performanțele 
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pot fi îmbunătățite prin dezvoltarea unor metode mai precise de analiză a 

curbelor spirometrice.  

Contribuțiile originale prezentate în acest capitol sunt: 

- o nouă structură generală a unui Depozit de Date Multimedia, 

bazat pe utilizarea unei ontologii ca parte a metadatelor; 

- o metodă generală nouă de rezolvare a interogărilor în 

Depozite de Date, neprevăzute la momentul proiectării; 

- un model nou de proiectare al ontologiilor pentru a reda 

relațiile dintre conceptele domeniului specific în care se 

utilizează depozitul și ale domeniului tehnic; 

- o metoda nouă de specificare a legăturilor dintre conceptele 

specifice și cele tehnice; 

- o nouă metodă de procesare a datelor spirometrice, utilizând 

tehnici de procesare a datelor multimedia. 

 

 

Rezultatele originale prezentate în acest capitol au fost validate de 

comunitatea științifică prin publicarea a două articole științifice: 

 

1. Vanea, A., Potolea, R., „A Hierarchical Semantically Enhaced 

Multimedia Data Warehouse”, Proceedings of the 6
th

 IEEE 

International Conference on Intelligent Computer 

Communication and Processing, pp 3-10, Cluj-Napoca, 

România, 2010; 

2. Vanea, A., Potolea, R., „Semantically Enhancing Multimedia 

Data Warehouses Using Ontologies as Part of the Metadata”, 

Procedings of the 13
th

 International Conference on Enterprise 

Information Systems, pp 163-168, Beijing, China, 2011; 

3. Vanea, A., Potolea, R., “Diagnosing respiratory obnormalities 

a multimedia data mining approach”, 2011 Workshop on 

Computers in Medical Diagnoses, IEEE International 

Conference on Intelligent Computer Communication and 

Processing, Cluj-Napoca, România, 2011; 

4. Vanea, A., Bărbănțan, I., Potolea, R., „Warehousing and 

Mining Spirometry Data”, International Symposium on Health 

Information Management Research, pp. 503-510, Zurich, 

Elveția, 2011. 
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Capitolul 4 

 

 

4. Utilizarea Ontologiilor pentru 

Extragerea Informațiilor  
 

 

4.1. Context General 
 

Ontologiile prezintă o sursă bogată de informație semantică, într-un 

format care poate fi înțeles și de către sistemele informaționale. Prin 

utilizarea ontologiilor, sistemele pot lua decizii importante fără să fie nevoie 

de intervenția explicită a administratorilor de sistem, minimizând astfel 

timpii de răspuns. 

 

 

4.2. O Metodă Originală Dinamică pentru 

Construirea Cuburilor de Date 
 

Metoda pe care o propunem pentru construierea dinamică a 

structurilor cuburilor de date foloseşte un algoritm dezvoltat de noi, care are 

la bază observaţia conform căreia anumite zone de interes tind să fie 

conturate prin exprimarea repetată a unor interogări în care se regăsesc 

aproximativ aceleaşi entităţi, dar diferă prin parametrii. Urmărind aceste 

interogări, se pot determina acele zone care par să fie relevante din punctul 

de vedere al utilizatorilor. Identificarea acestor zone de interes permite 

formularea unor sugestii cu privire la structurile cuburilor de date. Aceste 

sugestii pot să fie imbunătăţite printr-o difuzie a entităţilor, pentru a 

prezenta utilizatorului o viziune nouă, care poate nu a fost luată în 

considerare până în acel moment [Van111].  

Au fost identitifcate trei etape principale în procesul de formulare 

dinamică a structurilor cuburilor de date: 
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 acumlarea informaţiilor relevante pentru domeniul specific în 

care a fost instanţiat depozitul de date, 

 înregistrarea interogărilor introduse de către utilizatori, 

 crearea structurii cuburilor de date. 

 

Orice sistem dinamic are nevoie de un anumit timp pentru a putea fi 

calibrat, pentru a putea funcţiona normal şi la parametrii corecţi. În cazul 

sistemului dinamic de construire a structurilor cuburilor de date, acest lucru 

se traduce prin acumularea a cât mai multe informaţii despre domeniul 

specifict. Procesul de calibrare poate dura o perioadă lungă de timp şi poate 

produce rezultate mai puţin utile. Prin urmare, este recomandată asistenţa 

manuală pentru a ajuta calibrarea prin încapsularea informaţiilor specifice 

domeniului. Pe baza informaţiilor obţinute de la experţi în domeniu şi 

analişti, poate fi obţinut un scor iniţial, care să fie utilizat în faza de 

iniţializare a sistemului. În acest fel, sistemul va începe de la structuri care 

sunt de o importanţă deosebită pentru domeniu şi vor ajunge mult mai 

repede la un rezultat util pentru implementarea concretă a depozitul de date, 

respectiv pentru utilizatorii săi. 

Urmărirea tuturor interogărilor pe care utilizatorii depozitului de date 

le-au introdus permite analiza cererile specifice, relativ la date, în scopul de 

a identifica un anume interes ale utilizatorilor. Metoda noastră utilizează 

dimensiunile din interogări pentru a determina cele mai frecvente seturi de 

dimensiune, împreună cu constrângerile şi valorile lor. În opinia noastră, în 

această etapă orice metodă de determinare a celor mai potrivite seturi poate 

fi pusă în aplicare. Acest fapt este valabil deoarece scopul metodei propuse 

este de a oferi sugestii pentru cuburi de date. Scorul pentru fiecare set de 

dimensiuni poate fi calculat utilizând sau nu ponderi, în functie de 

implementarea specifică a metodei. 

Pentru determinarea sugestiilor pentru cuburi de date, este important 

să se utilizeze două metode distincte. Prima metodă, după cum am 

menţionat mai sus, determină cele mai frecvente sau mai potrivite seturi de 

dimensiunile utilizate în interogări. Această metodă are însă un dezavantaj, 

în sensul că, în majoritatea cazurilor, aceasta va prezenta aceeaşi structură, 

respectiv dimensiunile, la fel ca în interogări introduse. Această problemnă 

poate fi parţial rezolvată prin adăugarea sau eliminarea dimensiunilor dintr-

un cub de date, schimbând astfel perspectiva. O a doua metodă de 

determinare a sugestiilor ar trebui să fie utilizată în scopul de a încorpora 

cunoştinţe suplimentare în procesul de determinare a structurilor. Selectarea 

aleatorie a dimensiunilor şi prezentarea acestora sub forma unei sugestii 

valide nu este cea mai buna abordare, datorită faptului că este posibil să se 

obţină un cub de date care nu are nici o relevanţă pentru utilizatorii 

depozitului de date. Pentru a depăşi acest neajuns, propunem utilizarea unei 

metode bazate pe ontologii. Când interogările vor fi introduse de către 

utilizatori, clasele entităţilor prezente vor fi stabilite. Aceste clase vor fi apoi 
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analizate şi pe baza relaţiillor între clase, alte entităţi vor fi alese pentru 

structura finală. Folosind această metodă se va reduce factorul aleator şi va 

creşte şansa de a determina o structură validă şi interesantă pentru cub de 

date. 

Metoda pentru a crearea dinamică a sugestiilor pentru structuri de 

cuburi de date DynamCube (Dynamic Cube), bazată pe etape specificate, 

este prezentată mai jos, în Figura 25:  

 

Algoritmul 1   DynamCube 

1: Input: user queries, semantic metadata 

2: Output: data cube structures 

3: Determinarea punctajelor subseturilor iniţiale, prin identificarea 

celor mai frecvente subseturi de dimensiuni 

4: Adăugarea subseturilor iniţiale la lista de subseturi 

5: Calculare punctajelor dimensiunilor iniţiale, prin identificarea celor 

mai frecvente entităţi 

6: Adăugarea punctajelor dimensiunilor iniţiale la lista entităţilor 

7: foreach interogare introdusă de utilizator 

8: În cazul în care subset dimensiunilor din interogare nu este în 

listă subseturilor, se adaugă la listă 

9: Incrementarea punctajului pentru subsetul de dimensiuni curent 

10: Incrementarea punctajului pentru fiecare dimensiune din 

subsetul 

11: Incrementarea punctajului a funcţiei de agregare şi că a 

constrângerilor existente 

12: Reactualizarea clasamentului pentru subseturi 

13: Reactualizarea clasamentului pentru dimensiuni 

14: Formularea sugestiilor pentru structura cuburilor de date, pe 

baza clasamentului subseturilor 

15: Formularea sugestiilor pentru structura cuburilor de date, pe 

baza clasamentului dimensiunilor şi a ontologie care conţine 

entităţile 

16: end foreach 

 

Figura 25. Metoda DynamCube utilizată pentru crearea dinamică a 

structurilor cuburilor de date. 

 

 

Liniile de la 3 la 6 din algoritm corespund primei etapei, cea de 

acumulare de informaţii relevante din domeniul în care se utilizează 

depozitul de date. Liniile 3 şi 5 specifică doar faptul că procesul de creare al 

sugestiilor cuburilor de date datelor ar trebui să înceapă de la o clasificare 

iniţială, şi nu de la o listă vidă. Sintagma „cele mai frecvente” ar trebui să 

fie considerată echivalentă cu „cele mai importante”, datorită faptului că, în 
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funcţie de fiecare implementare particulară, unele concepte pot fi mai 

valoroasă decât concepte folosite frecvent. Liniile 4 şi 6 crează două 

structuri de date care păstrează caracteristicile relevante ale algoritmului. 

Liniile de la 7 la 13 corespund celei de-a doua etape, cea de 

înregistrare a interogărilor introduse. Fiecare interogare este analizată şi 

dimensiunile referite sunt utilizate pentru a crea un subset de dimensiuni, 

specific interogării respective. Acest subset este comparat cu subseturile 

prezente în lista de subseturi şi în cazul în care nu este conţinut în acea listă, 

acesta trebuie adăugat, fiind o interogare nouă, şi anume un nou interes 

exprimat de cătreutilizatorul depozitului de date. Fiecare apariţie a unui 

subset va creşte punctajul asociat acelui subset. Punctajul poate fi calculat în 

numeroase moduri, în funcţie de domeniu şi de constrângerile particulare ale 

depozitul de date. Linia 11 precizează că o listă a celor mai frecvente funcţii 

de agregare şi de constrângerile de interogare ar trebui utilizată. 

Clasamentul se poate schimba după o modificare a punctajelor iar acest 

lucru prezintă necesitatea recalculării clasamentului pentru ambele liste, 

liniile 12 şi 13. Ultimele două linii precizează scopul final al metodei, care 

este generarea unor sugestii cu privire la structurile cuburilor de date, bazat 

mai degrabă pe clasamentul, şi nu pe punctaje. Deşi acest lucru nu este 

obligatoriu, este foarte recomandat.  

Versiunea actuală a metodei noastre evaluează calitatea structurilor 

construite cub de date doar pe baza clasament calculat. Dacă una sau mai 

multe interogări sunt introduse mai des de către utilizatori, treptat aceste 

intorogări vor obţine scoruri foarte mari în comparaţie cu alte interogări, 

mai puţin utilizate. Acest lucru nu este neapărat o problemă. În cazul în care 

utilizatorii işi baza deciziile pe aceeaşi construicţie de interogare, atunci nu 

va fi nici o problemă prezentarea aceleaşi structuri de cub de date. Cu toate 

acestea, în cazul în care apare un nou interes sau o viziune nouă si 

punctajele superioare si inferioare sunt prea departe unul de altul, va dura o 

perioadă lungă de timp până când subsetul nou de dimensiuni va fi luat în 

considerare pentru recomandările structurii cuburilor. Prin urmare, 

generarea sugestiile bazate pe clasament va reduce şansa ca un subset 

special, cu dimensiuni mai puţin frecvente în interogări, să nu fie niciodată 

folosit într-o structură sugerată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru lista de 

dimensiuni. Astfel, în ambele cazuri, clasamentul ar trebui să fie folosit în 

loc de punctaj.  

În plus faţă de paşii descrişi mai sus, în funcţie de implementările 

prticulare, mai multe modificări pot fi făcute, fără a modifica rezultatul 

general, care sugerează căile cele mai probabile de vizualizare a datelor. 

Una dintre aceste îmbunătăţiri ar putea fi inserate după linia 6: generarea şi 

prezentarea în prealabil a unor sugestii pentru mai multe cuburi de date, pe 

baza clasamentului iniţial. 
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4.3. Teste și Rezultate 
 

În continuare prezentăm evaluarea metodei descrise. Metoda a fost  

implementată în depozitul de date multimedia prezentat în Capitolul 3. In 

prima etapă, pe baza cunoştinţelor specifice domeniului, am identificat mai 

multe situaţii specifice, de interes special pentru domeniul pneumologic. 

Lista următoare le prezintă ordonate după frecvenţa de utilizare:  

 

 numărul de pacienţi cu un anumit diagnostic şi o anumită 

vârstă  

 numărul de pacienţi cu un anumit diagnostic, gen, înălţime şi 

greutate, 

 vârstă medie pentru pacienţii cu un anumit diagnostic gen. 

 

Prin urmare, cele trei subseturi iniţiale de dimensiuni care rezultă din 

aceste interogări sunt: {diagnostic, vârstă}, {diagnostic, gen, înălţime, 

greutate} şi {diagnostic, vârstă, gen}. Punctajele (iniţiale) pentru subseturile 

existente au fost calculate prin determinarea valorilor indirect proporţionale 

cu frecvenţa lor: primul subset a primit punctajul 3, al doilea a primit 

punctajul 2 şi al treilea a primit 1. Subseturile au fost adăugate la lista 

corespunzătoare, împreună cu scorurile calculate, în funcţie de clasament 

(Tabelul 4). 

 

 

Subset Punctaj Clasament 

{ diagnostic, vârstă } 3 1 

{ diagnostic, gen, înălţime, 

greutate } 

2 2 

{ diagnostic, vârstă, gen } 1 3 

 

Tabelul 4. Punctajul iniţial şi clasamentul pentru subseturile de 

dimensiuni. 

 

 

Listă care conţine toate dimensiunile a fost construită în continuare. 

Clasamentul pentru această listă se face folosind aceeaşi tehnică utilizată 

pentru clasament listei de subseturi. Punctajele iniţiale au fost alocate în 

funcţie de numărul de apariţii în interogările iniţiale. Astfel, doar 

dimensiunile prezente în interogări iniţială au avut un scor nenul, Tabelul 5.  

În cazul implementării noastre am ales ca punctajele să se bazeze de 

pe numărul de apariţii ale instanţelor. Prin urmare, de ficare dată când o 

interogare care conţine o anumită dimensiune (sau subseturi de dimensiuni) 

este introdusă, punctajul acelei dimensiuni (sau subset) va fi incrementat. 
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Motivul pentru care am luat acestă decizie de implementare este relativa 

egalitate a importanţei conceptele din depozitul nostru de date, din 

perspectiva utilizatorului (de exemplu, medic specialist); acest fapt se 

traduce prin lipsa nevoii să adăugare a ponderilor. Ambele liste sunt sortate 

treptat, în funcţie de scorurile lor. Clasamentul final pentru fiecare 

dimensiune şi subset de dimensiune respectiv, este obţinut din poziţia lor în 

listă sortată. Un total de patru sugestii de structuri de cub de date sunt 

generate de sistem, două bazate pe subseturi şi două bazate pe dimensiuni şi 

relaţiile semantice dintre aceste dimensiuni. În cazul subseturilor, sunt alese 

cele două subseturi din poziţiile de top ale clasamentului şi sunt prezentate 

ca o generalizare a interogărilor introduse de utilizatori. Un aspect important 

în ceea ce priveşte structura cubului de date este sugerarea unui pivot, astfel 

încât aceasta caracteristică este una importantă. Nu există nici un clasament 

explicit cu privire la dimensiunile unui subset particular şi selecţia aleatoare 

a unei dimensiuni care urmează să fie pivotul ar putea să nu genereze cel 

mai bun rezultat. Prin urmare, atunci când se formulează o structură pentru 

cub, dimensiunea pivot este întotdeauna cea cu cel mai înalt rang în lista de 

dimensiuni. 

 

 

Entitate Punctaj Clasament 

diagnostic 3 1 

gen 2 2 

vârstă 2 3 

înălţime 1 4 

greutate 1 5 

fvc 0 6 

pef 0 7 

fev1 0 8 

fef25 0 9 

fef50 0 10 

fef75 0 11 

fef25-75 0 12 

 

Tabelul 5. Punctajul iniţial şi clasamentul pentru dimensiuni. 

 

 

Pentru generarea celui de-al doilea tip de structuri, vom folosi relaţiile 

semantice descrise în metadate bazate pe ontologie, care modelează relaţiile 

reale dintre conceptele specifice domeniului. Relaţiile definite în ontologia 

sunt has_a şi influenced_by. Un exemplu de utilizare a celei de-a doua 

relaţii este diagnosticul care este influenţat de medical_result. Adică, 

instanţe ale clasei diagnostic sunt într-un anumit fel determinat, sau 
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influenţat, de instanţe ale clasei medical_result. Este important de menţionat 

faptul că această relaţie permite, ca instanţe diferite dintr-o clasă de  nivel 

înalt (diagnostic), să fie determinate de subgrupuri diferite de instanţe ale 

clasei de nivel inferior (medical_result), ca, de exemplu, diagnosticul D1 ar 

putea fi determinat de setul de rezultate {R1, R2, R3} şi diagnosticul D2 ar 

putea fi determinat de setul de rezultate {R1, R3, R4, R5}. Pe baza relaţiilor 

semantice has_a, vom selecta entităţile pentru sugestiile cub de date în 

modul următor:  

 

1. crearea grafului corespunzător pentru relaţia;  

2. selectarea a n dimensiune cel mai bine poziţionate în lista 

dimensiunilor;  

3. pentru fiecare dimensiune selectată se generează toate căile posibile 

în grafi, între dimensiunea actuală şi o dimensiune mai slab cotată în 

clasament; nodurile din căile generate reprezintă dimensiunile în 

cuburi de date; 

4. pentru fiecare cale generată se calculează un punctaj prin adăugarea 

punctajelor individuale ale fiecarei dimensiuni;  

5. eliminarea acelor căi care oferă o structură de cub de date deja 

generate de prima metodă şi cele prezente în jumătatea superioară a 

clasamentului subseturilor de dimensiuni;  

6. selectarea căii cu cel mai mare punctaj (ca şi în cazul primei metode, 

dimensiunea pivot este cea cu cel mai mare scor în lista de 

dimensiuni). 

 

Perioada de timp necesară execuției algoritmului este direct 

proporţională cu numărul de entităţi dimensiune prezentă în ontologie. 

Numărul de dimensiuni selectate pentru asocierea cu dimensiuni de rang 

inferior influenţează, de asemenea, timpul de executie. Rezultatele simulări 

sunt prezentate pentru primele trei interogări transmise. Interogări sunt:  

 

1. selectaţi numărul de pacienţi cu vârsta <= 17 şi DIAGNOSTIC = 

obstrucţie  

2. selectaţi PEF medie pentru pacienţii cu AGE = 15 şi DIAGNOSTIC 

= mixt  

3. selectaţi numărul de masculi cu vârsta <= 17 şi DIAGNOSTIC = 

mixt şi PEF <= 70% 
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r 

a 

n 

k 

Initial Prima 

interogare 

A doua 

interogare 

A treia 

interogare 

subset 

dimensiuni  

p

c

t 

subset 

dimensiuni 

p

c

t 

subset 

dimensiuni 

p

c

t 

subset 

dimensiuni 

p

c

t 

1 diagnostic, 

vârstă 

3 diagnostic, 

vârstă 

4 diagnostic, 

vârstă 

4 diagnostic, 

vârstă 

4 

2 diagnostic, 

gen, 

înălţime, 

greutate 

2 diagnostic, 

gen, înălţime, 

greutate 

2 diagnostic, 

gen, înălţime, 

greutate 

2 diagnostic, 

gen, 

înălţime, 

greutate 

2 

3 diagnostic, 

vârstă, gen 

1 diagnostic, 

vârstă, gen 

1 diagnostic, 

vârstă, gen 

1 diagnostic, 

vârstă, gen 

1 

4     diagnostic, 

vârstă, pef 

1 diagnostic, 

vârstă, pef 

1 

5       diagnostic, 

vârstă, gen, 

pef 

1 

 

Tabelul 6. Punctajele şi clasamentul pentru subseturile de dimensiuni. 

 

 

 

r 

a 

n 

k 

Initial Prima 

interogare 

A doua 

interogare 

A treia 

interogare 
Dimensiune p

c

t 

Dimensiune p

c

t 

Dimensiune p

c

t 

Dimensiune p

c

t 

1 diagnosis 3 diagnosis 4 diagnosis 5 diagnosis 6 

2 gender 2 age 3 age 4 age 5 

3 age 2 gender 2 gender 2 gender 3 

4 height 1 height 1 height 1 pef 2 

5 weight 1 weight 1 weight 1 weight 1 

6 fvc 0 fvc 0 pef 1 height 1 

7 pef 0 pef 0 fvc 0 fvc 0 

8 fev1 0 fev1 0 fev1 0 fev1 0 

9 fef25 0 fef25 0 fef25 0 fef25 0 

10 fef50 0 fef50 0 fef50 0 fef50 0 

11 fef75 0 fef75 0 fef75 0 fef75 0 

12 fef25-75 0 fef25-75 0 fef25-75 0 fef25-75 0 

 

Tabelul 7. Punctajele şi clasamentul pentru lista dimensiunilor. 
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Tabelul 6 prezintă lista de subseturi, punctajele lor şi clasamentul, 

după introducerea fiecăreia dintre interogările de mai sus, în timp ce Tabelul 

7 prezintă lista de dimensiuni, împreună cu scorurile lor şi clasament.  

Se poate observa că interogările introduse nu modifică aleator 

clasamentul general determinat de scorul iniţial. Cu toate acestea, punctajul 

interogărilor din topul clasamentului creşte, mărind astfel şansa ca acestea 

să fie folosite în toate recomandăriile viitoare. În plus, dimensiunile cele mai 

utilizate vor creşte punctajul lor în lista de dimensiuni. Dacă s-ar fi selectat 

dimensiunile cu cel mai mare scor, în scopul de a crea în continuare 

sugestiile dinamice, probabilitatea că aceste sugestii să fi fost deja 

prezentate ar fi fost mare.  

Structurile recomandate pentru cuburilor de date, după prima 

interogare, a doua şi a treia sunt enumerate mai jos, în ordinea în care au 

fost prezentate utilizatorului depozitului de date. Primele două seturi de 

dimensiuni (a şi b) sunt generate prin prima metodă, iar ultimele două seturi 

de dimensiuni (c şi d), cu ajutorul celei de-a doua metodă.  

 

1. după prima interogare  

a. diagnostic, vârsta  

b. diagnostic, gen, înălţime, greutate  

c. înălţime, pef  

d. greutate, pef 

 

2. după a doua interogare  

a. diagnostic, vârsta  

b. diagnostic, gen, înălţime, greutate  

c. înălţime, fvc  

d. greutate, fvc 

 

3. după interogarea a treia  

a. diagnostic, vârsta <= 17  

b. diagnostic, gen, înălţime, greutate  

c. înălţime, fvc  

d. greutate, fvc 

 

În lista de mai sus, a structurilor generate, se poate observa că primele 

două structuri cub de date nu se modifică după primele trei interogări. Cu 

toate acestea, după introducerea celei de-a treia interogări, sistemul 

stabileşte că structura "vârsta <= 17" a fost în mod repetat prezentată şi 

recomandă o structură pentru un „ice berg data cube” (diagnostic, vârsta <= 

17). Scorul pentru dimensiunea "PEF" creşte după ce a doua interogare este 

introdusă. Prin urmare, structura de cub de date care conţine această 

dimensiune nu vor fi prezentate. În schimb, o dimensiune cu o poziţie mai 

mică în clasament este utilizată pentru a genera cuburi de date, "fvc". 
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4.4. Concluzii 
 

Cuburile de Date reprezintă o structură eficientă de prezentare a 

datelor sumarizate stocate. Utilizate corespunzător, acestea pot oferi diferite 

perspective interesante. Cum de cele mai multe ori însă, utilizatorii sunt 

specialiști în domeniul în care profesează, având cunoștințe limitate despre 

sistemele informaționale și despre structurile de raportare, este necesară o 

metodă care să vină în întâmpinarea acestor dificultăți. Utilizatorii trebuie 

ghidați pentru a înțele cum pot utiliza la capacitate maximă sistemul de 

procesare al datelor.  

În acest capitol am prezentat o metodă dinamică originală pentru 

construirea și sugerarea structurilor Cuburilor de Date. Această metodă este 

utilă în cazurile frecvente în care utilizatorii doresc să exploreze datele 

stocate, dar nu au cunoștințele tehnice necesare pentru a-și exprime formal 

dorințele. Interogările introduse de utilizatori pot fi surse ulterioare de 

cunoștințe. Identificarea conceptelor de interes major pentru utilizatori duce 

la o înțelegere mai bună a nevoilor acestora și permite generarea unor noi 

structuri cu potențial ridicat de relevanță.  Metoda crează o evidentă a 

interogărilor introduse de utilizatori și cu ajutorul metadatele semantice 

construiește structuri care ar putea fi relevante pentru utilizatori. Într-o 

primă etapă, se crează o ierarhie a conceptelor existente în ontologia 

specifică. Fiecărui concept i se atribuie  manual un rank inițial, de catre 

experți în domeniul pentru care se implementează sistemul. Pe măsură ce 

interogările sunt introduse de către utilizatori, algoritmul actualizează rank-

ul relevanței conceptelor, luând în considerare frecvența cu care acestea apar 

în interogări. Pe baza frecvențelor măsurate și a rank-ului calculat, metoda 

selectează conceptele cu o importanță aparentă pentru utilizator, pentru a le 

utiliza în generarea unor noi structuri de cub. Metoda consultă ontologia 

existentă pentru a extrage relații semantice între cele mai frecvente 

concepte. Aceste relații, împreună cu conceptele aferente, sunt folosite în 

procesul final de generare a structurilor semantice de cub. Structurile 

raportate utilizatorilor sub forma unor recomandări, nu se repetă. Concret, 

dacă o structură specifică de cub de date a fost introdusă de către utilizator 

sau recomandată de sistem, aceasta nu va fi prezentată din nou utilizatorului. 

Selectarea doar a celor mai frecvente concepte conduce de regulă la 

utilizarea preferențiată a acestora. Utilizatorii vor fi încurajați să selecteze 

doar acele structuri de cuburi care conțin aceleași concepte, în combinații 

diferite. Se pot pierde în acest mod informații care ar putea fi importante 

pentru utilizator. Pentru a stimula explorarea conceptelor mai puțin 

frecvente, metoda generează de asemenea și structuri de cub pe baza 

conceptelor mai puțin frecvente. Procesul de generare a acestui tip de 
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structură de cub de date este similar celui care utilizează conceptele 

frecvente. 

Experimentele efectuate arată că metoda este capabilă de a identifica 

relații semantice asemănătoare celor conținute de entitățile prezente în 

interogările introduse direct de către utilizatori. De asemenea, metoda 

prezintă un mecanism de selecție al entităților mai puțin frecvente, dar care 

ar putea oferi informații interesante. 

 

În urma analizei și dezvoltării metodei prezentate în acest capitol, am 

identificat următoarele posibilități de dezvoltare ulterioară: 

- introducerea unui scor de încredere asociat fiecărei structuri 

nou generate; 

- utilizarea unui sistem interactiv de notare a relevanței unei 

structuri de cub recomandate, prin utilizarea feedback-ului 

primit de la utilizator; 

- rafinarea structurilor recomandate pe baza notelor de relevanță. 

 

Contribuțiile originale prezentate în acest capitol sunt: 

- o metodă nouă de generare a structurilor de cub de date, 

bazată, pe utilizarea adnotărilor semantice; 

- un procedeu de integrare a metodei de generare a structurilor 

de cub de date, cu metadatele semantice. 

 

Metoda originală prezentată în cadrul acestui capitol a fost propusă 

spre validare comunității științifice și a fost publicată în următoarea lucrare: 

 

1. Vanea, A., Potolea, R., “A Method for Dinamically Creating 

Data Cube Structures”, Proceedings of the 7
th

 IEEE 

International Conference on Intelligent Computer 

Communication and Processing, pp 3-10, 2011 
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Capitolul 5 

 

 

5. Selecţia Instantanee a 

Subspaţiilor în Fluxurile de Date 
 

 

5.1. Context General 
 

Aşa cum s-a specificat în Capitolul 2.3, căutarea şi selectarea 

subspaţiilor este un punct central în diferite domenii, care poate aduce un 

plus important calității rezultatelor; de asemenea, utilizarea subspațiilor 

poate conduce la rezulate care nu sunt vizibile în cazul întregului spațiu de 

date. Modul în care subspaţiile sunt selectate este direct influenţat de către 

contextul aplicaţiei. În cazul căutării cazurilor rare (outliers), subspaţiile 

joacă un rol important deoarece pot ascunde anumite cazuri rare care nu sunt 

vizible în întregul spaţiu al datelor [Kel12]. Aceste cazuri sunt de cele mai 

multe ori interesante din punctul de vedere al utilizatorilor și pot oferi 

informații utile. De asemenea, există situaţii în care cazurile rare să fie 

vizibile doar în anumite subspaţii, iar în altele să se confunde cu cazurile 

nerelevante. Acest lucru este eximplificat în Figura 26. Cele două figuri 

prezintă două posibile distribuţii de date, relativ la două perechi de 

dimensiuni. În partea stângă a imaginii este prezentată distribuţia datelor în 

subspaţiul (d1, d2); se poate observa cum punctul O1 apare ca fiind un caz 

obişnuit. Pe de altă parte, dacă privim distribuţia datelor din perspectiva 

subspaţiului (d3, d4), acelşi punct este vizibil separat de restul punctelor, 

semnalând un caz rar. 

 

 

 



- 86 - 

 

 
 

Figura 26. Distribuţia datelor în două subspaţii. Cazul rar O1 

(culoarea roşie) nu se distinge faţă de cele neinteresante în 

reprezentarea din stânga. În reprezentarea din dreapta, cazul O1 se 

distinge uşor. 

 

 

Problema clasificării corecte a cazurilor rare a fost abordată de mulţi 

cercetători, fiind publicate un număr considerabil de articole detaliând 

asemenea tehnici. Cu toate acestea, o problemă fundamentală este 

implementarea practică a unei funcţii de clasificare, care să “separe” 

cazurile normale (inliers) de cele rare (outliers). În majoritatea cazurilor se 

utilizează o funcţie de departajare pe baza unei distanţe. Aceste distanţe 

funcţionează cel mai bine în acele sitaţii în care există un contrast ridicat 

între cazurile rare şi clusterele datelor neinteresante. În Figura 27 se prezintă 

cazurile posibile ale contrastului, într-un subspaţiu cu două dimensiuni d1 şi 

d2, reprezentate de axele graficelor. Contrast redus poate fi observat în 

partea stângă a imaginii; în această situaţie detecţia cazurilor rare este 

îngreunată de faptul că distanţele dintre obiecte, indiferent de tipul acestora, 

sunt similare. În centrul imaginii se observă un contrast mediu, cazurile rare 

având o şansă mai mare de a fi detectate. Partea deaptă a imaginii prezintă 

cea mai concretă situaţie în care cazurile rare sunt uşor vizibile, şi anume 

cea în care se prezintă un contrast ridicat; cazurile obişnuite, marcate prin 

culoarea neagră, sunt grupate în zone compacte (clustere), având distanţe 

asemănătoare; distanţa de la reprezentarea cazului rar, marcat cu culoarea 

roşie, la zonele în care se află cazurile neiteresante este mare şi se poate 

distinge uşor, prin comparaţie cu celelalte distanţe. Suntem aşadar motivaţi 

de aceste aspecte pentru a căuta şi selecta acele subspaţii care au o 

probabilitate mai mare de a dezvălui cazuri rare, utilizând contrastul ca o 

măsură de cuantificare a calităţii unui subspaţiu. 

d2 

d1 

d4 

d3 

O1 
O1 
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Figura 27. Subspaţii cu diferite grade de contrast: (stânga) contrast 

redus; (mijloc) contrast mediu; (dreapta) contrast ridicat. Cazurile 

rare sunt marcate cu roşu. 

 

 

Selecţia subspaţiilor este importantă şi în cazul fluxurilor de date. 

Procesul de selecţie este totuşi îngreunat de trăsăturile specifice sistemelor 

de procesare a fluxurilor de date şi anume cantitatea limitată de memorie şi 

timpul scurt disponibil pentru procesarea datelor. Utilizând modelul 

ferestrelor de date, un sistem de procesare al fluxurilor de date care 

analizează subspaţiile pe baza contrastului, are nevoie de un mod cât mai 

compact de stocare a informaţiilor necesare şi de un algoritm rapid pentru 

alcătuirea listei subspaţiilor selectate. 

Am identifică două teme principale în vederea proiectării unui 

asemenea sistem: 

 

 selecţia instantanee a subspaţiilor cu un contrast ridicat şi 

 rafinarea graduală în timp a subspaţiilor. 

 

Timpul scurt pe care sistemele de procesare al fluxurilor de date îl au 

la dispoziție, conduce la situaţii în care datele trebuie accesate o singură 

dată. Metodele tradiţionale de selecţie a subspaţiilor cu contrast ridicat 

necesită acces repetat la date. Acest lucru determină un timp relativ 

îndelungat de procesare. O soluţie euristică este selecţia şi efectuarea 

măsurătorilor pe subspaţii aleator alese. La ora actuală această tehnică este 

încă în cercetare în comunitatea ştiinţifică. Deşi este uşor de implementat, 

această metodă nu poate garanta statistic ca submulţimea subspaţiilor 

selectate este sau se apropie de soluţia optimă. Din această cauză este nevoie 

de o soluţie care analizează on-line şi selectează instantaneu, printr-un 

singur acces la datele fluxului, acele subspaţii care sunt conforme cu 

principiile contrastului ridicat. 

De asemenea, evoluţia naturală a fluxurilor de date trebuie luată în 

considerare. Datorită acestei evoluţii, atât subspaţiile relevante (cu contrast 

ridicat), cât şi cele irelevante trebuie rafinate. Schimbările în distribuţia 

d2 d2 

d1 d1 

d2 

d1 
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datelor fluxului determină schimbări de contrast. Astfel, un subspaţiu 

relevant poate deveni irelevant, influenţat de datele recent receptionate prin 

flux; reciproca este şi ea valabilă. 

Tehnicile de selecţie a subspaţiilor prezentate în Capitolul 2.3 sunt 

proiectaţi pentru baze de date statice şi nu pot funcţiona eficient în contextul 

fluxurilor de date. Dezavantajul comun al acestor metode este accesul 

repetat la date, care creşte timpul necesar procesării datelor. Mai mult, 

deoarece aceşti algoritmi şi metode au fost proiectate pentru bazele de date 

statice, nu prezintă un mecanism de monitorizare şi adaptare la schimbare, 

care este prezentă în flxurile de date. 

 

 

5.2. Metodă Originală pentru Selecţia Instantanee a 

Proiecţiilor cu Contrast Ridicat – HCP-StreamMiner 
 

Prezentăm în continuare o metodă originală de selecţie a proiecţiilor 

cu contrast ridicat, care adresează cele două teme menţionate în finalul 

capitolului precedent [Van12]. Metoda monitorizează datele primite prin 

intermediul unui flux de date şi la fiecare moment de timp din cadrul 

fluxului rafinează o listă de subspaţii, clasificate descrescător în funcţie de 

un scor de relevanţă bazat pe valoarea contrastului existent în date. Această 

metodă a fost dezvoltată în urma unui stagiu de cercetare împreună cu 

echipa de cercetare a Institutului pentru Structuri de Programe și Organizare 

a Datelor (Institute for Program Structures and Data Organization), din 

cadrul Karlsruhe Institute of Technology, Germania. 

Definim formal un flux de date 𝐷𝐵 =  𝑜𝑏𝑗1,𝑜𝑏𝑗2, 𝑜𝑏𝑗3,…  , ca un şir 

infinit de date. Obiectele 𝑜𝑏𝑗𝑖  sunt recepţionate secvenţial şi conţin vectori 

d-dimensionali 𝑥𝑗 ∈ ℝ
𝑑 . Un 𝑜𝑏𝑗𝑖  poate conţine 1 sau mai mulţi vectori 

multidimensionali, în funcţie de abordarea aleasă pentru unitatea de date de 

procesare. Notăm  𝑜𝑏𝑗𝑖  numărul elemetelor conţinute in 𝑜𝑏𝑗𝑖 . În cazul în 

care  𝑜𝑏𝑗𝑖 > 1, 𝑜𝑏𝑗𝑖  poartă numele de fereastră de date. Pentru a face uşor 

distincţie între un obiect cu un singur element şi unul cu mai multe 

elemente, definim o fereastra de date în modul următor: 𝑊 =  𝑥1,… , 𝑥𝑛 . 
Întregul spaţiu de date este reprezentat prin mulţimea (setul) 𝐷𝐼𝑀 =
 𝐷1,… ,𝐷𝑑 . O submulţime a 𝐷𝐼𝑀 se numeşte o proiecţie şi se notează 

𝑆 ⊂ 𝐷𝐼𝑀. Subspaţiile sunt selectate şi ordonate pe baza unei funcţii de 

contrast: 𝒫(𝐷𝐼𝑀) → ℝ.  

Modul general de funcționare al metodei noi pe care o propunem, este 

prezentat în algoritmul HCP-StreamMiner (High Contrast Projections 

Stream Miner) din Figura 28. Metoda se bazează pe selecţia statistică a 

subspaţiilor cu contrast ridicat, similară celei introdusă de algoritmul HiCS 

[Kel12]. Subspaţiile sunt construite şi analizate incremental, pentru a 
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surprinde schimbările naturale de distribuţie, care se prezintă în fluxurile de 

date de-a lungul timpului. La fiecare moment de timp ti un nou set de date 

(fereastră de date) este recepţionat prin flux. Utilizând datele noi, algoritmul 

actualizează un sumar al datelor, utilizat pentru aproximarea distribuţiei 

fluxului. Cele mai bine clasificate subspaţii din lista de subspaţii relevante 

sunt verificate pe baza noii distribuţii, iar scorul lor este actualizat în funcţie 

de scorul de relevanţă şi de o funcţie de învechire (decay). Scorul de 

relevanţă este calculat prin comparaţii multiple (tehnică de tip Monte Carlo) 

ale valorilor Funcţiei de Densitate Condiţională - CDF (Conditional 

Probability Distribution Function) - ale unor subregiuni numite slice-uri, şi a 

Funcţiei de Distribuţie Marginală a Probabilităţii - MDF (Marginal 

Probability Distribution Function). Considerând sl ca fiind un slice ales 

aleator într-un subspaţiu S şi M numărul iteraţiilor Monte Carlo, utilizăm 

Ecuaţia (5-1) pentru calculul scorului de relevanţă. 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 𝑆 =
1

𝑀
 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑀𝐷𝐹𝐷𝑗 ,𝐶𝐷𝐹𝑠𝑙)

𝑀

𝑘=1

 (5-1) 

 

CDF se referă la distribuţia condiţionată într-un slice sl, având 

restricţiile impuse de către o listă de perechi  𝑙𝑒𝑓𝑡𝑖 , 𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖 ∀𝐷𝑖 ∈ 𝑆 ∖ 𝐷𝑗 , 

unde 𝐷𝑗  este o dimensiune aleator aleasă. MDF reprezintă distribuţia 

întregului set de date proiectată pe dimensiunea 𝐷𝑗 . 

 

 

Algoritmul 2   HCP-StreamMiner 

1: Input: top_k, M, gen_k, rand_k 
2: for all windows W arrived trough the stream do 

3: UpdateSummary(); 

4: ComputeRankings(top_k, M); 

5: ComputeRankings(2_dim_subspaces_of_W, M); 

6: GenerateNewCandidateSubspaces(top_k, gen_k, rand_k); 

7: ComputeRanking(new_candidate_subspaces, M); 

8: RemoveRedundantSubspaces(); 

9: end for 

 

Figura 28. Algoritmul HCP-StreamMiner. 

 

 

Parametrul top_k specifică numărul subspaţiilor cu scorul cel mai 

mare care vor fi verificate la fiecare moment de timp; numărul iteraţiilor 

Monte Carlo utilizate pentru a calcula scorul final a subspaţiului este 

specificat prin parametrul M. Parametrii gen_k şi rand_k sunt folosiţi la 
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generarea noilor spaţii (spaţii candidate); vom detalia semnificaţia şi modul 

de utilizare al acestor din urmă parametrii în scurt timp. Primul lucru care 

este făcut de algoritmul HCP-StreamMiner este de a actualiza sumarul 

fluxului (Linia 3); odată actualizat sumarul, acesta va putea fi folosit pentru 

aproximarea distribuţiei datelor. Primele top_k subspaţii sunt reevaluate în 

concordanţă cu sumarul reactualizat, pentru a se determina dacă în urma 

recepţionării noilor date aceastea şi-au schimbat distribuţia (Linia 4). În 

condiţiile în care timpul de execuţie şi memoria disponibilă în sistemele de 

procesare a fluxurilor de date sunt limitate, evaluarea tuturor subspaţiilor 

disponibile nu este productivă. Numărul subspaţiilor creşte exponenţial cu 

fiecare nouă dimensiune a datelor. Din acest motiv trebuie aplicat un prag 

de selecţie al subspaţiilor. HCP-StreamMiner utilizează parametrul top_k pe 

post de prag. Parametrul că top_k se referă direct la subspaţiile deja 

existente în lista de relevanţă, nu la numărul total de subspaţii evaluate în 

ficare iteraţie a algoritmului. În continuare se generează setul de subspaţii de 

două dimensiuni, conţinând dimensiunile disponibile în fereastra de date 

curentă; după generarea subspaţiilor, algoritmul calculează scorul de 

relevanţă al acestora (Linia 5), actualizând totodată lista subspaţiilor cu 

noile valori. La un anumit moment de timp, un subspaţiu care nu mai este 

urmărit (prin intermediul top_k) poate deveni interesant din punctul de 

vedere al contrastului. Din acest motiv algoritmul generează un nou set de 

subspaţii candidate (Linia 6). Detaliem acest proces în Subcapitolul 5.4. 

După generare, subspaţiile candidate sunt evaluate (Linia 7). În funcţie de 

memoria disponibilă si de politicile de gestionare ale subspaţiilor, se poate 

aplica o eliminare a subspaţiilor considerate redundante (Linia 8). Această 

redundanţă poate fi determinată de exemplu de dorinţa de a păstra doar 

subspaţiile maximale. Cu alte cuvinte, dacă există în listă două subspaţii sp1 

şi sp2 despre care putem afirma că sp1 este un superspaţiu al lui sp2, 

respectiv sp2 
  sp1, atunci putem hotărî ca subspaţiul sp2 să fie eliminat din 

listă.  

 

 

5.3. Calculul Scorului de Relevanţă pentru Metoda 

Propusă 
 

Relevanţa unui subspaţiu determină locul (rank-ul) acestuia în lista de 

relevanţă. Cu cât scorul de relevanţă este mai mare, cu atât mai bine 

poziţionat este un subspaţiu. Pentru a putea calcula relevanţa este nevoie de 

distribuţia datelor în fluxul de date. Stocarea tuturor datelor recepţionate 

prin flux nu este eficientă. Din acest motiv se generează sumaruri ale 

datelor. Ţinând cont de faptul că se lucrează cu fluxuri de date şi că datele 

sunt recepţionate secvenţial (câte of fereastră de date la fiecare moment de 
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timp), modul de stocare şi realizare al sumarului fluxului trebuie să permită 

actualizarea rapidă, printr-un singur acces la date. Pe lângă această 

necesitate, ţinând cont de tema abordată, sumarul trebuie să permită 

extragerea informaţiilor despre distribuţia datelor în proiecţiile 

corespunzătoare subspaţiilor analizate.  

Micro-clusterele sau Cluster Features (CF) (Subcapitolul Ș) reprezintă 

cea mai eficientă metodă pentru sumarizarea fluxului de date, în contextul 

tematicii abordate. Indiferent de numărul de obiecte sumarizate, un CF 

trebuie să reţină doar 2 * d + 1 valori, unde d reprezintă numărul 

dimensiunilor obiectelor, asigurând o stocare compactă a sumarului fluxului 

de date. Metoda prezentată presupune crearea unui CF pentru fiecare 

fereastră nouă recepţionată. Datorită faptul că se ia în considerare doar 

trecutul recent, care tinde să fie cel mai important în contextul analizei 

fluxurilor de date, se reţine un număr constant de CF. Acest număr este ales 

în concordanţă cu memoria disponibilă. Toate CF sunt stocate într-o 

structură de tip coadă, numită în continuare CFList. De fiecare dată când un 

nou CF este creat şi adăugat, cel mai vechi CF este eliminat. Astfel, in 

CFList se găsesc întotdeauna cele mai noi h sumarizări ale ultimelor ferestre 

recepţionate. CFList reprezintă o sumarizare a istoriei recente a fluxului de 

date. 

Vectorul împărțirii CF1
x 
/ n este reprezentarea centroidului clusterului. 

Numărul n al elementelor utilizate la crearea CF este cunoscut şi stocat. 

Presupunând o distribuţie de tip Gaussian a datelor, se poate deduce 

distribuţia datelor în flux în vecinătatea centroidului, prin calculul deviaţiei 

standard σ calculată cu ajutorul Ecuaţiei (2-9). În ceea ce priveşte aflarea 

distribuţiei datelor în cadrul proiecţiilor, operaţie se execută rapid şi simplu, 

prin selectarea acelor valori din CF1
x
 şi CF2

x
 care corespund dimensiunilor 

subspaţiului analizat.  

Scorul de relevanţă se bazează pe valoarea calculată a contrastului 

într-un anumit subspaţiu, fiind calculat conform Algoritmului 2 (Figura 29). 

Procedura ComputeRankings calculează noul scor de relevanţă pentru 

fiecare subspaţiu dintr-o listă primită ca parametru. Al doilea parametru 

specificat de procedură este M, numărul de iteraţii Monte Carlo, utilizate 

pentru selecţia statistică a slice-urilor. Pentru fiecare subspaţiu analizat, 

procedura iniţializează mai întâi scorul final (Linia 3). La începutul fiecări 

dintre cele M iteraţii, procedura iniţializează scorul subspaţiului actual cu 0 

(Linia 5). Un subspaţiu de test este necesar pentru continuarea operaţiilor. 

Acest subspaţiu test_sp este creat prin selecţia aleatorie şi eliminarea unei 

dimensiuni din subspaţiul curent sp (Linia 6). O subregiune sl sau slice, 

paralelă cu dimensiunea înlăturată, este aleator selectată (Linia 7). Conform 

subspaţiului curent se crează proiecţiile corespunzătoare din CFList în 

acestea se calculează CDF corespunzătoare slice-ului selectat (Linia 8). 

Valoarea contrastului pentru iteraţia curentă este calculată de funcţia disim 

şi valoarea este adunata scorului de contrast (Liniile 9 şi 10). La sfârşitul 
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iteraţiilor, subspaţiul curent primeşte scorul final de relevanţă, în raport cu 

noile date recepţionate prin flux, şi poziţia sa în listă este actualizată. 

 

 

Algoritmul 3   Compute Rankings 

1: Procedure ComputeRankings(subspace_list, M) 
2: for all subspaces sp in subspace_list do 

3: sp_score ← 0; 

4: for i ← 1, M do 

5: ctrs_score ← 0; 

6: test_sp ← sp – random dimension 

7: randomly select slice sl from the resulted projection 

8: compute CDF for sl in CFList projections 

9: run_ctrs = disim(MPDFtest_sp, CDFtest_sp) 

10: ctrs_score ← ctrs_score + run_ctrs 

11: end for 

12: sp_score ← ctrs_score / M; 

13: UpdateRankingList(sp, sp_score); 

14: end for 

15: end procedure 

 

Figura 29. Procedura ComputeRankings. 

 

 

Funcţia disim analizează diferenţa dintre cele două distribuţii ale 

datelor şi o calculează integrând suprafaţa dintre funcţiile MPDF şi CDF, 

conform Ecuaţiei (5-2). Diferenţa se calculează pentru fiecare dimensiune 

disponibilă în test_sp, în raport cu dimensiunea eliminată aleator. Contrastul 

este dat de media diferenţele pe întregul test_sp. Limitele slice-ului sunt 

date de către slmin şi slmax. 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 =
1

|𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑠𝑝|
  (𝑀𝐷𝐹𝑡𝑒𝑠𝑡 _𝑠𝑝 − 𝐶𝐷𝐹𝑡𝑒𝑠𝑡 _𝑠𝑝)

𝑠𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑙𝑚𝑖𝑛

 (5-2) 

 

În timpul actualizării scorului de relevanţă, noua şi vechea valoare a 

relevanţei unui subspaţiu se combină printr-o funcţie de decay. Acest lucru 

este necesar pentru a adresa natura evoluţionistă a fluxurilor de date. Nu 

putem renunţa la vechea valoare deoarece reprezintă o informaţie valoroasă 

despre subspaţiul curent. O valoare tipică pentru ponderea scorul de contrast 

în valoarea finală, salvat în lista de relevanţă, este cuprinsă între 70%-90%. 
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5.4. Rafinarea Subspațiilor şi Generarea Subspaţiilor 

Candidat 
 

Generarea eficientă a subspaţiilor candidat este un pas important. 

După cum am menţionat în capitolele anterioare, distribuţia datelor se poate 

schimba de la o fereastră la următoarea. Noi subspaţii relevante pot apărea 

în flux. Dacă aceste subspaţii nu se regăsesc în primele top_k subspaţii din 

listă, am putea pierde informaţii valoroase. Pe lângă aceasta, un superspaţiu 

al unui subspaţiu relevant poate prezenta un contrast mult mai bun, făcându-

l mai atractiv din punctul de vedere al analizei subspaţiilor. Metodele 

tradiţionale de generare a subspaţiilor se bazează pe tehnica Apriori. 

Această abordare bottom-up nu este însă potrivită pentru metoda noastră, 

deoarece are nevoie de accese repetate la date. Lista subspaţiilor trebuie 

constant rafinată, aşa încât subspaţiile cu cel mai bun contrast să fie 

întotdeauna pe primele poziţii. Metoda propusă tratează generarea de noi 

subspaţii în două faze: generare statistică a subspaţiilor şi generare 

aleatoare. Vom detalia aceste faze în ceea ce urmează. 

Urmărirea subspaţiilor se desfăşoară pregresiv, pentru a adresa 

caracterul evoluţionist al fluxurilor de date. Utilizăm termenul progresiv 

pentru a ne referi la faptul ca un subspaţiu evoluează de la un moment de 

timp la următorul, deoarece noile subspaţii, cu un număr mai mare de 

dimensiuni, sunt întotdeauna generate şi procesate la un moment de timp 

viitor. Cu fiecare iteraţie, dimensionalitatea subspaţiilor creşte. Noile 

subspaţii sunt generate prin adăugarea unei noi dimensiuni. Algoritmul nu 

verifică toate subspaţiile posibile la fiecare moment de timp, din pricina 

numărul mare de potenţiali candidaţi. Este mult mai potrivită afirmaţia că 

algoritmul glisează (shifts) subspaţiile relevante cu o dimensiune mai sus. 

Figura 30 prezintă modul de generare prin glisare. Elementele mulţimii 0

2
t

sp

sunt spaţii bidimensionale, generate la momentul de timp t0. Acestea sunt 

folosite ca bază pentru elementele mulţimii 0

3
t

sp a spaţiilor tridimensionale 

care vor fi analizate la momentul de timp t1. Acelaşi proces este utilizat 

pentru toate cele top_k subspaţii din listă. 

Deoarece numărului permutărilor posibile este mare, selectarea tuturor 

acestor subspaţii ar genera o listă a candidaţilor mult prea mare pentru un 

sistem de prelucrare a fluxurilor de date. Din această cauză suntem nevoiţi 

să generăm la fiecare pas un număr restrâns de subspaţii candidat, în aşa fel 

încât acestea să aibă cea mai mare probabilitate de a fi relevante în 

procesare. Utilizăm astfel o funcţie DSF (Dimension Selection Function) 

pentru selecţia dimensiunilor care vor fi adăugate, conform unui criteriu de 

relevanţă specific mediului în care s-a instanţiat metoda. În sensul cel mai 

general, DSF selectează şi returnează acele dimensiuni care au cea mai mare 

probabilitate de a face parte dintr-un subspaţiu cu un contrast ridicat. 
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Figura 30. Generarea subspaţiilor din cele deja existente: la momentul 

tn+1 se verifică subspaţiile generate din cele existente la momentul tn. 

 

 

Fie DIM mulţimea completă a dimensiunilor disponibile. Pentru un 

subspaţiu oarecare sp, muţimea care conţine toate dimensiunile din sp este 

notată prin Dsp. Mulţimea D¬sp a dimensiunilor care nu sunt conţinute de sp, 

se calculează prin diferenţa mulțimilor: 

 

 𝐷¬𝑠𝑝 = 𝐷𝐼𝑀 ∖ 𝐷𝑠𝑝  (5-3) 

 

Subspațiile deja existente sunt folosite ca și bază (seed) pentru 

generarea noilor subspații. Dimensiunile utilizate în procesul de generare a 

subspațiilor cu dimensionalitate mai mare sunt notate cu Dnew_sp. Această 

mulţime este construită în următorul mod: 

 

 𝐷𝑛𝑒𝑤 _𝑠𝑝 = 𝐷𝑠𝑝 ∪ 𝐷𝑆𝐹(𝐷¬𝑠𝑝 ,𝑔𝑒𝑛_𝑘) (5-4) 

 

Parametrul gen_k specifică numărul maxim de dimensiuni pe care 

DSF trebuie să le selecteze. În cazul particular al implementării noastre a 

algoritmului, funcţia DSF a fost implementată sub forma unei funcții de 

apariție. Înaintea procesului de generare a subspațiilor, se construiește un 

vector de dimensiune egală cu numărul total de dimensiuni disponibile. 

Fiecare element al vectorului va stoca numărul de apariții al dimensiunii 

corespunzătoare. Sunt vizate pentru acest pas doar cele mai bine cotate 

subspații. În mod intuitiv, dimensiunile care sunt frecvente printre 

subspațiile cu contrastul cel mai puternic, au cea mai mare șansă de a 

conține date care influențează puternic contrastul. În aceste condiții funcția 

DSF selectează un număr maxim de gen_k cele mai frecvente dimensiuni 

printre subspațiile cu contrast ridicat. Așadar, conform Ecuației (5-4), 

funcția DSF aplică o mască a dimensiunilor conținute de un subspațiu sp, 
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după care selectează gen_k dimensiuni dintre cele rămase, in funcție de 

valoarea descrescătoare a numărului de apariții. 

Cea de a doua fază a generării subspațiilor utilizează o abordare 

aleatorie a selecției dimensiunilor și a numărului acestora. Se generează 

maxim rand_k subspații noi, numărul acestora fiind influențat de numărul 

subspațiilor și dimensiunilor neutilizate încă. În această fază se utilizează o 

funcție inversă a DSF, care returnează acele dimensiuni care au probabilitate 

mică de a face parte dintr-un subspațiu cu contrast ridicat. Un subspațiu care 

a fost irelevant în trecut, poate deveni relevant în momentul curent; din 

pricină că nu putem analiza toate subspațiile, noul spațiu relevant rămâne pe 

un loc mai mic decât top_k, nefiind niciodată analizat. În componența 

subspațiile generate prin această metodă intră atât dimensiuni frecvente, cât 

și nefrecvent, numărul și proporția acestora putând fi selectate aleator. 

Implementarea noastră particulară selectează un număr egal de dimensiuni 

frecvente și nefrecvente. Dimensiunile noilor subspații sunt selectate 

conform Ecuatiei : 

 

 𝐷𝑛𝑒𝑤 _𝑟𝑎𝑛𝑑 _𝑠𝑝 = 𝐷𝑆𝐹(𝐷𝐼𝑀, 𝑟𝑎𝑛𝑑_𝑘) ∪ 𝐷𝑆𝐹𝑖𝑛𝑣 (𝐷𝐼𝑀, 𝑟𝑎𝑛𝑑_𝑘) (5-5) 

 

 

5.5. Teste și Rezultate 
 

Implementarea algoritmului HCP-StreamMiner a fost testată pe două 

tipuri de date: sintetice și reale. Datele sintetice au fost generate în așa fel 

încât să surprindă cât mai corect toate situațiile posibile și relevante pentru 

tema propusă. Datele reale reprezintă măsurători ale energiei electrice 

consumată pe parcursul mai multor ani în campusul Karlsruhe Institute of 

Technology. 

Mai multe seturi de date sintetice au fost generate şi stocate în baze de 

date statice. Pentru a simula funcţionalitatea unui flux de date, seturile de 

date au fost împărţite din punct de vedere logic în ferestre de date şi 

selectate secvenţial pentru procesare. Seturile de date sintetice au fost 

utilizate pentru a se stabili dacă metodă propusă detectează eficient acele 

subspaţii care prezintă un contrast ridicat. Datele au fost generate având 

dimensionalități multiple, respectiv 10, 20 și 30 dimensiuni. În fiecare set de 

date au fost introduse la diferite locații, subspații cu contrast ridicat. 

Locaţiile în care s-au introdus datele cu contrast ridicat au fost manual 

selectate, astfel încât acestea să poată fi urmărite pe parcursul fluxului de 

date. Urmărirea subspaţiilor, respectiv a detectării lor, a fost necesară pentru 

validarea tehnicilor de detecţie şi urmărire nou introduse. 

Valorile datelor au fost mai întâi generate aleator, dintr-o distribuţie 

uniformă de date, pentru fiecare dimensiune. Pentru fiecare subspaţiu ales 
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aleator, s-a selectat un subset continuu de date pentru a se converti din date 

uniform distribuite, în date care prezintă contrast ridicat. Contrastul a fost 

asigurat grupând strâns valorile datelor între dimensiuni. O dimensiune a 

fost aleasă aleator pentru a fi referinţă pentru valorile din dimensiunile 

rămase în subspaţiul ales. Noile valori ale dimensiunilor vizate, pentru 

fiecare tuplă, au fost generate din intervalulu  𝑣𝑎𝑙𝑏𝑎𝑧 ă − 0.5 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒,
𝑣𝑎𝑙𝑏𝑎𝑧 ă + 0.5 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  , unde 𝑣𝑎𝑙𝑏𝑎𝑧 ă este valoarea dimensiunei de bază 

într-o tuplă, iar 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 este lungimea întregului domeniu din care provin 

datele. 

Pentru a cerceta modul în care lista subspațiilor poate fi utilizată în 

practică, în interiorul seturilor de date  s-au inserat cazuri rare; aceste cazuri 

rare au fost inserate modelând următoarele trei situații: (1) cazurile apar 

înaintea unui anumit subspațiu relevant, (2) după un spațiu relevant sau     

(3) cazuri rare care nu sunt direct legate de subspații și pot fi observate în 

întregul spațiu de date. S-a evaluat acuratețea metodei noastre comparativ cu 

soluții existente anterior: fără selecție de subspații (full space), proiecții 

unidimensionale, proiecții aleatorii și o metodă tradițională de selecție a 

subspațiilor, care a examinat datele în mod static, nu sub forma unui flux. 

Acuratețea a fost utilizat ca metrică de evaluare a rezultatelor pentru a 

determina eficiența detecției subspaiilor cu contrast ridicat, respectiv a 

cazurilor rare ascunse în aceste subspații. Rezultatele obținute sunt 

prezentate în Tabelul 8. Metoda de detecţie a cazurilor rare utilizată în 

aceste experimente este LOF (Capitolul 2.4.2). Se observă că în cazul 

selecției subspațiilor cu contrast ridicat se obțin rezultate mai bune decât în 

cazul utilizării metodelor tradiţionale. S-a ținut cont de un număr finit de 

subspații în care se caută cazurile rare, după modelul adoptat în cadrul 

algoritmului. Astfel, dacă un caz rar se gasește într-un subspațiu care nu este 

în topul listei de relevanță, atunci acesta nu va fi detectat și raportat. 

 

dimensiuni full  space o dim. aleator HiCS  HCP-SM 

10 19,05% 30,23% 22,50% 71,52% 92,56% 

20 16,47% 23,53% 12,82% 68,87% 90,91% 

30 12,05% 23,26% 10,13% 68,87% 89,43% 

 

Tabelul 8. Acuratețea detecției cazurilor rare în date sintetice. 

 

 

Prezentăm în continuare o secvență a unui flux de date procesat de 

către metoda prezentată (Figura 31). Setul folosit are 20 de dimensiuni (A1 

... A20), fiecare căsuță din imagine corespunzând unui număr de 25 de 

măsurători. Dimensiunile care corespund aceluiași subspațiu sunt marcate 

cu aceeași culoare. Un subset de cazuri rare este de asemenea marcat in 

imagine. În prima parte a imaginii se poate observa subspațiul {A2, A3}, 

având un contrast ridicat. Cazul rar O1 este ușor vizibil. În a doua parte a 
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imaginii, distribuția datelor în fluxul de date se schimbă, subspațiul își 

schimbă gradul de contrast, iar cazul rar O2 devine mai greu de deosebit. Tot 

în a doua parte a imaginii se poate observa subspațiul {A6, A14, A15, A20}. În 

acest subspațiu cazul rar O4 este ușor detectabil, fiind depărtat de clusterele 

existente în subspații. Aceste cazuri rare nu sunt clasificate ca atare în cazul 

în care se selectează subspații neținându-se cont de contrastul existent. În 

cazul algoritmului HiCS, deși se identifică în mod corect subspațiile cu 

contrast ridicat, acuratețea scade din pricina acelor cazuri rare care nu se 

găsesc în interiorul zonelor cu contrast ridicat. În Figura 31 se pot observa 3 

asemenea cazuri rare, respectiv punctele O2, O3 și O6. Aceste cazuri sunt 

recepționate prin flux înainte ca subspațiul să prezinte contrast sau după ce 

subspațiul a pierdut contrastul (cazul O2). 

 

 

 
 

Figura 31. Procesarea unei secvențe de flux de date cu 20 de 

dimensiuni. Subspațiile cu contrast ridicat sunt marcate cu culori și 

cazuri rare prin dreptunghiuri verticale. 

 

 

Timpii de execuție necesari de algoritm pentru a procesa diferite seturi 

de date sunt prezentați în continuare. Testarea s-a realizat pe seturi de date 

cu 10, 20 respectiv 30 de dimensiuni (atribute), fiecare set de date conținând 

1000 de obiecte. Figura 32 prezintă rezultatele pentru setul de date având 10 
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dimensiuni, Figura 33 rezultatele pentru setul cu 20 de dimensiuni, iar 

Figura 34 rezultatele pentru cel cu 30 de dimensiuni. Timpii medii de 

execuţie sunt prezentaţi în cele trei figuri în funcție de dimensiunea ferestrei 

de date utilizate ca unitate de procesare. Numărul de obiecte pe care o 

fereastră de date îl conține este de 50, 100 și respectiv 200. Se poate observa 

în toate cele trei figuri faptul că timpii medii de execuţie se stabilizează 

dupa primele 2-4 ferestre procesate. În Figura 32 se poate observa un timp 

de execuţie mediu de aproximativ 30 de milisecunde, în cazul datelor cu 10 

dimensiuni. Timpii medii de execuţie în cazul datelor cu 20 şi 30 de 

dimensiuni sunt de aproximativ 900 de milisecunde.  

 

 

 
 

Figura 32. Evoluția timpilor de execuție pentru un set de date cu 

numărul de dimensiuni d = 10 și dimensiuni variabile pentru 

ferestrele de date. 

 

Datele reale utilizate pentru testarea algoritmului conțin înregistrări 

ale consumului energetic al clădirilor din incinta campusului Karlsruhe 

Institute of Technology. Aceste date au fost colectate de-a lungul anului 

2010 cu granularitate de o oră și conțin valori reale pozitive, reprezentând 

numărul de MWh consumați de fiecare clădire în parte. Numărul total al 

clădirilor incluse în setul de date este de 62. Pentru testare, un obiect din 

setul de date a fost stabilit ca fiind un set de 62 de dimensiuni reprezentând 

setul complet al înregistrărilor la o anumită oră din zi, pentru toate clădirile 

disponibile. Cu alte cuvinte, fiecare clădire a fost reprezentată în setul de 

date sub forma unei dimensiuni.  
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Figura 33. Evoluția timpilor de execuție pentru un set de date cu 

numărul de dimensiuni d = 20 și dimensiuni variabile pentru 

ferestrele de date. 

 

 

 
 

Figura 34. Evoluția timpilor de execuție pentru un set de date cu 

numărul de dimensiuni d = 30 și dimensiuni variabile pentru 

ferestrele de date. 
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Fluxul de date a fost procesat la nivel de zile. Concret, fiecare 

fereastră de date conține 24 de obiecte, fiecare din acestea corespunzând 

unei unui set complet de inregistrări pentru fiecare oră a acelei zile. S-a 

observat detectarea subspațiilor și monitorizarea acetora de-a lungul anului. 

În Figura 35 este prezentat un subset de subspații detectate de către 

algoritmul HCP-StreamMiner pe acest set de date. Fiecare căsuță 

corespunde unei săptămâni calendaristice. Pentru a identifica mai ușor 

săptămânile, numerele de deasupra imaginii marchează din 10 în 10 

numărul săptămânilor calendaristice. În stânga imaginii sunt prezentate ID-

urile clădirilor. Convenția de enumerare a ID-urilor este următoarea: cel mai 

din stânga ID dintr-un set (pereche din fața subspațiului) corespunde celei 

mai de sus dimensiuni din grup. Spre exemplu, în cazul primului grup {15, 

23}, clărirea cu ID-ul 15 este cea reprezentată prin primul set (orizontal) de 

căsuțe. 

 

 

 
 

Figura 35. Detecția și urmărirea subspațiilor într-un set de date 

reprezentând înregistrări ale consumului energetic la nivel de oră. 

 

 

Figura 35 oferă informații practice și importante despre consumul 

energetic, informații care nu au fost cunoscute anterior. Utilizatorul 

sistemelui este în acest caz administratorul campusului. Se observă o 

legătură strânsă, care se menține aproximativ 2/3 din durata anului 

calendaristic, între clădirile cu ID 30, respectiv 32. Clădirile cu ID 54 și    

ID 55 prezintă o corelare a consumului energetic pe toată durata anului, mai 

puțin în perioada de iarnă. Astfel de informații noi pot fi utilizate pentru a 

un management mai eficient al resurselor energetice. Cunoscând șabloanele 

de consum ale grupurilor de clădiri, adminitratorul campusului poate 

redirecționa resursele, pentru a asigura necesarul grupurilor de clădiri cu 

consum ridicat. 
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5.6. Concluzii 
 

Problematica generală adresată în acest capitol este cea a selecției 

subspațiilor de date. Subspațiile sunt subseturi ale atributelor 

(dimensiunilor) datelor. Selecția subspațiilor reprezintă o tehnică importantă 

de preprocesare a datelor multidimensionale. Dimensionalitatea ridicată a 

datelor poate impiedica descoperirea informațiilor relevante. Detectarea 

cazurilor rare (outliers) este puternic influențată de acest aspect dar și de 

cantitatea mare a datelor analizate (the curse of dimensionality [Bey99]). În 

cazul seturilor de date statice, au fost publicate diferite metode de selecție a 

subspațiilor [Kel12,Kai03,Che99]. Aceste metode nu sunt însă potrivite 

pentru fluxurile de date, deoarece sistemele de procesare a acestora necesită 

tehnici specializate. 

În acest capitol am propus o metodă originală de selecție instantanee a 

subspațiilor, în cazul fluxurilor de date. Metoda a fost dezvoltată în timpul 

unui stagiu de cercetare la Institutului pentru Structuri de Programe și 

Organizare a Datelor (Institute for Program Structures and Data 

Organization), din cadrul Karlsruhe Institute of Technology, Germania. O 

analiză detaliată a literaturii de specialitate în domeniul selecției subspațiilor 

a fost realizată anterior, pentru identificarea acelor tehnici care funcționează 

eficient și a acelora care nu sunt potriviți pentru obiectivul nostru, și anume 

selecția subspațiilor cu contrast ridicat în fluxurile de date. Pentru a respecta 

cerințele funcționale ale sistemelor de procesare a fluxurilor de date, selecția 

subspațiilor relevante trebuie să acceseze o singură dată fluxul, deci timpul 

este un factor de important în cazul fluxurilor de date. Din acest considerent 

datele trebuie sumarizate. Pentru sumarizarea datelor și aproximarea lor 

ulterioară, se folosește tehnica micro clusterelor. Metoda propusă utilizează 

o tehnică statistică de selecție, plecând de la observația că în cazul 

distribuțiilor de date care prezintă un contrast ridicat între zonele populate 

de date și zonele cu puține date, cazurile rare sunt mai usor vizibile. Prin 

măsurări repetate a contrastului existent în diferite subspații, metoda 

construiește un scor de relevanță pentru un anumit subspațiu. Metoda 

propusă conține și un mecanism de urmărire a subspațiilor relevante pe 

parcursul fluxului, ținând astfel cont de natura evolutivă a fluxurilor de date.  

Metoda a fost evaluată atât pe date sintetice cât și pe date naturale. 

Datele sintetice au fost generate pentru urmărirea modului în care metoda 

detectează subspații cu contrast ridicat. Datele reale au fost preluate din baza 

de date a consumului energetic a campusului Karlsruhe Institute of 

Technology, Germania. 

Rezultatele experimentelor pe date sintetice sugerează că metoda 

propusă se poate folosi cu succes în selecția subspațiilor cu contrast ridicat. 

Toate subspațiile cu contrast ridicat, care se găseau ascunse în întreg spațiul 

de date, au fost identificate corect de către metoda propusă. Metoda a fost 

testată concomitent cu metoda LOF ([Bre00]) de detecție a cazurilor rare. 
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Cazurilor rare ascunse în subspațiile cu contrast ridicat au fost detectate cu 

acuratețe între 89% și 92%, în testele efectuate pe diferite seturi de date. În 

contextul fluxurilor de date, metoda HCP-StreamMiner oferă o acuratețe 

mai mare decât cea a metodelor alternative prezentate. 

În urma analizei și a dezvoltării metodei prezentate în acest capitol, 

am identificat umătoarele direcții de dezvoltare ulterioară: 

- testarea și utilizarea unor metode de sumarizare mai eficiente, 

precum histogramele; 

- utilizarea cluster features pentru sumarizarea locală și 

dezvoltarea unei funcții de comparație a informației 

sumarizate pe bază a două reprezentări CF. 

Contribuțiile originale introduse în acest capitol sunt: 

- identificarea ineficiențelor metodelor existente pentru selecția 

subspațiilor în fluxurile de date; 

- o metodă generală de detecție a contrastului în subspațiile 

fluxurilor de date multidimensionale; 

- o metrică nouă de evaluare a contrastului specifică fluxurilor 

de date; 

- o metodă de urmărire a subspațiilor, care actualizează 

progresiv scorul de contrast, în funcție de schimbările de 

distribuție a datelor; 

- o metodă nouă cu două faze de generare a subspațiilor 

candidat. 

  

Metoda originală propusă în acest capitol a fost prezentate într-o 

lucrare prezentată în cadrul unei conferințe internaționale renumită: 

 

1. Vanea, A., Müller, E., Keller, F., Böhm, K., „Instant 

Selection of High Contrast Projections in Multi-dimensional 

Data Streams”, The European Conference on Machine 

Learning and Principles and Practice of Knowledge 

Discovery in Databases (ECML PKDD), Workshop on Instant 

Interactive Data Mining, 2012 
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Capitolul 6 

 

 

6. Detectarea Noutăţilor în  

Fluxurile de Date 
 

 

6.1. Context General 
 

O temă importantă și totodată interesantă este cea a prelucrări datelor 

în vederea extragerii de informații sub forma răspunsurilor la întrebări 

precum “în ce fel și cât de mult diferă două seturi de date” sau “care este 

diferența elementelor aceleași clase, dar priviți din perspective diferite”. Se 

poate vorbi în asemenea situații despre schimbare sau despre noutatea 

prezentă în date. Ambii termeni se referă în contextul problemei abordate la 

același lucru: o modificare cuantificabilă, semnificativă dintr-un oarecare 

punct de vedere, apărută în raport cu o perioadă de timp din trecutul fluxului 

de date. Totuși, termenul de noutate este unul destul de general și specific 

domeniului în care este utilizat, fiind necesară o analiză amănunțită a datelor 

care vor fi monitorizate. În continuare vom folosi termenul de noutate 

pentru a ne referi la o deviație de la traiectoria normală pe care datele din 

ferestrele recente o determină.  

Algoritmii utilizați la procesarea fluxurilor sunt special proiectați 

pentru a lucra cu memorie redusă și timp limitat. Acest lucru determină 

anumite concesii în materie de calitate a rezultatelor. Majoritatea 

algoritmilor consideră un timp fix disponibil pentru proceasre. În cazul 

probabil în care acest timp crește, algoritmii nu sunt proiectați să profite de 

timpii prelungiți. Spre exemplu, considerăm existența unui flux de date și a 

unui algoritm care procesează datele acestuia. În medie, algoritmul are 

nevoie de m unități de timp pentru a finaliza cu succes procesarea datelor. 

Dar datele pot fi receptionate prin flux în cuante variabile de timp. 

Algoritmul procesează datele de la momentul de timp în flux tn-1 (al tn-1 –lea 

set de date procesat) dar după m-1 cuante de timp real (unitatea de timp 

utilizată: secundă, minut, etc.) este recepționat următorul set de date, pentru 

moment de timp tn al fluxului; algoritmul încă nu a terminat de procesat 

datele de la momentul de flux tn-1. Desigur, în practică nu este o problemă 

foarte mare dacă acest lucru se întamplă de un număr foarte mic de ori, 
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existând zone tampon pentru stocarea temporară a datelor. Dacă recepția 

rapidă a datelor se repetă, sistemul se poate vedea nevoit sa renunțe la 

anumite date, dacă zona tampon nu mai are loc de stocare; în acest mod se 

pot pierde informații importante. La polul opus, distanța de timp intre două 

recepții de date consecutive poate fi mai mare decât m. Algoritmul ar putea 

profita de această diferență pentru a rafina rezultatul. Astfel de algoritmi 

adaptabili la timpul pe care îl au la dispoziție pentru a procesa fluxuri de 

date se numesc algoritmi de tip any-time, deoarece reușesc să furnizeze un 

rezultat la orice moment la care sunt întrerupți. În mod evident, cu cât un 

algoritm are la dispoziție mai mult timp, cu atât mai rafinat va fi rezultatul 

produs. Metodele analizate în Capitolul 2.6 nu sunt capabili de a furniza un 

rezultat valid, ținând totodată cont de variabilitatea timpului existent între 

două recepții de date. 

 

 

6.2. Formalizarea Noutăților 
 

Fluxurile de date sunt prin natura lor supuse fluctuațiilor. Fluctuații 

mici pot fi considerate normale, nefiind astfel raportate. În momentul în care 

o nouă valoare (sau fereastră de valori) este recepționata prin flux și nu se 

încadrează în marja de variație a fluxului, această situație este considerată a 

fi un eveniment important, prin apariția unei noutăti în flux. Prezentăm in 

Figura 36 un exemplu de evoluție a unui flux de date în timp. Deși valorile 

recepționate variază de-a lungul timpului, se poate observa cum, atât în 

partea stângă a zonei hașurate cât și în dreapta ei, valorile se înscriu în 

amplitudinea acceptată de flux. În zona hașurată se poate observa cum 

datele nou apărute în flux se abat de la traiectoria actuală. Deși noile date 

vor determina în viitor schimbarea traiectoriei, la momentul de timp la care 

aceastea apar, se consideră că ele nu respectă traiectoria actuală. Menționăm 

faptul că amplitudinea acceptată, în funcție de problemă și domeniul 

instanțierii sistemului de procesare a fluxurilor, poate fi fixă de-a lungul 

timpului sau poate să fie adaptabilă la valorile recepționate. 
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Figura 36. Fluctuația fluxului de date și apariția deviației de la 

traiectorie. 

 

 

Prin noutate înțelegem orice abatere sau deviație de la traiectoria 

normală a datelor [Van121]. Acastă traiectorie normală este contruită din 

setul de date care este considerat relevant pentru problema în cauză. 

Deoarece fluxurile evoluează în timp în mod natural, relevanța se consideră, 

de regulă, a fi strâns legată de trecutul recent al fluxului, respectiv de 

distribuția datelor în cele mai recente m ferestre de date. Cu alte cuvinte, 

traiectoria normală este considerată o stare consistentă a valorilor 

recepționate prin flux, de-a lungul unui șir finit de momente de timp 

consecutive. Notăm deviația de la traiectoria normală ca o funcție Ch 

(Ecuația (6-1)) definită pe un spațiu bidimensional de valori reprezentând un 

moment de timp ti și o valoare întreagă pozitivă n a ultimelor momente de 

timp care se iau în calcul pentru calcularea traiectoriei, respectiv a deviației 

datelor de la momentul curent față de aceasta. Astfel, funcția Ch poate fi 

considerată ca fiind diferența a două măsurători obiective și distincte, între 

trecut și prezent. O valoare apropiată de zero a funției denotă o diferență 

mică între trecut și prezent. Avantajului unei cunatificări a diferenței, față de 

alternativa binară diferă/nu diferă, are două avantaje, și anume (1) este mai 

ușor de adaptat metoda la orice domeniu, prin selectarea empircă a pragului 

de diferență, și (2) posibilitatea de a urmări evoluția diferențor datelor în 

timp, prin grafice. 

 

 𝐶 𝑡𝑖 ,𝑛 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑖 , 𝑛 − 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑖+𝑛 , 1  (6-1) 

 

În ecuația de mai sus Ch(ti, n) exprimă deviația de la traiectoria 

datelor în ultimele n ferestre de timp, începând cu momentul de timp ti, a 

Timp 
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datelor receptionate la momentul de timp ti+n. Definim funcția 

State(StartTime, Length) ca fiind o metodă de cuantificare a stării 

(traiectorii) fluxului de date, într-un număr de Length perioade timp, 

începând cu cel specificat de StartTime. Această cuantificare se realizează 

pe baza măsurătorilor obiective asupra unor caracteristici definitorii a 

datelor recepționate prin fluxul de date. În cazul în care lungimea Length 

este egală cu 1, funcția aplică aceste măsurători exclusiv pe datele 

întregistrate la momentul StartTime (care poate fi considerat momentul 

actual sau CurrentTime). Cu alte cuvinte, considerând tc ca fiind momentul 

de timp curent, State(tc, 1) definește un set de măsurători obiective, realizate 

pe cele mai recente date receptionate prin fluxul de date. Așadar, 

actualizând definiția funcției Ch, putem afirma că funcția calculează 

diferența a două stări ale fluxului de date, pe lungimi de timp diferite. 

Suntem deci interesați de acele situații în care funcția returnează valori 

semnificativ mai mari decât zero. 

 

 

6.3. Contextul Abordărilor de tip Any-Time 
 

Sistemele de procesare a fluxurilor de date întâmpină dificultăți 

numeroase, care diferă prin cerințe și complexitate față de sistemele 

tradiționale. Din nefericire, nu există o metodă generală de ordonare a 

cerințele în funcție de gradul de dificultate pe care îl prezintă, deoarece 

acestea sunt dependente de instanțierea practică a sistemelor. Alți factori 

care influențează dificultatea sistemelor de analiză a fluxurilor sunt tipul 

datelor analizate, frecvența cu care senzorii înregistrează și transmit datele și 

de asemenea tipul componentelor hadrware disponibile. În cadrul 

cercetărilor noastre, atenția cade pe problematica frecvenței variable a 

recepției datelor prin intermediul fluxului de date. 

În cazul sistemelor ce lucrează cu fluxuri de date, există două modele 

de înregistrare a datelor: la momente regulate de tip sau la producerea unui 

anumit eveniment declanșat în unul din componentele sistemului. Aceste 

evenimente includ o valoare de prag atinsa de una din valorile monitorizate 

sau chiar un eveniment global, determinat de o intervenție umană asupra 

sistemului. Asemenea situații determină ca datele să fie transmise serverului 

în intervale de timp diferite. În consecință, serverul nu are același interval de 

timp pentru procesarea fiecărui pachet de date (fereastră) recepționat. 

Majoritatea sistemelor și algoritmilor de procesare a datelor de tip flux nu 

țin cont de acest aspect. Acestea funcționează adecvat doar în situațiile în 

care intervalul de timp între două recepționări consecutive de date, este mai 

mare sau egal cu timpul necesar prelucrării complete a datelor de către 

server. În cazul în care un asemenea algoritm clasic nu termină execuția 

înainte de o nouă recepție, fie se oprește execuția, fie datele noi sunt 
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pierdute. Indiferent de opțiunea implementată de către sistem, informații 

importante sunt pierdute. 

Frecvența de recepționare a datelor este dificil de controlat, uneori 

fiind chiar imposibil sau cel puțin ineficient. Acest lucru subliniază 

necesitatea dezvoltării algoritmilor care țin cont de variabilitatea frecvenței 

de receptionare. O soluție imediată este de a segmenta etapa de procesare în 

iterații multiple, în așa fel încât fiecare iterație să rafineze rezultatul iterației 

precedente: rezultatul iterației n-1 este rafinată de iterația n. Astfel de 

algoritmi sunt numiți generic algoritmi any-time, deoarece generează 

rezultate valide în orice moment al procesării. Deși soluțiile sunt valide, ele 

sunt calculate pentru granularități diferite. Rezultatele produse de iterațiile 

superioare vor fi mai precise decât rezultatele produse de cele inferioare. 

 

 

6.4. Detecția Șabloanelor Emergente 
 

În situațiile în care se lucrează cu algoritmi care necesită calculul 

suportului (Ecuația (2-12)) unui anumit șablon întâmpinăm următoarea 

problemă: pentru a calcula valorile suportului tuturor combinatiilor sau 

subseturilor de itemi posibile, avem nevoie de accese multiple la datele 

existente. Acest lucru determină o creștere a timpului total de procesare. 

Multi algoritmi se folosesc de structuri de date mai mult sau mai puțin 

sofisticate pentru a stoca un număr cât mai mare de informații, deși toti au 

nevoie de a consulta datele de mai multe ori pentru a obține informațiile 

necesare. Detecția șabloanelor emergente (emerging patterns) este strâns 

legată de detecția șabloanelor frecvente (frequent patterns); acest lucru duce 

la apariția unor probleme similare în cadrul procesării. Cea mai importantă 

se referă la modul în care șabloanele sunt generate. De regulă, se utilizează 

o variantă a cunoscutului algoritm Apriori. Marele dezavantaj al acestui 

algoritm este faptul ca necesită accese repetate la date. Există totuși și un 

avantaj indirect, care este utilizat în multe instanțe. Avantajul se referă la 

reducerea numărului de șabloane candidate (pruning), prin eliminarea 

timpurie a acelora despre care există suficiente informații cum că nu vor 

oferi nimic nou sau important. Concret, dacă se determină faptul că un 

sablon nu este interesant sau frecevent, algoritmul poate renunța la 

verificarea unui super-șablon care îl încorporează, deoarece nici acesta din 

urmă nu va interesant. Acestă proprietate a algoritmului Apriori este de 

asemenea utilizată pentru detecția așa zișilor maximal frquent patterns sau 

șabloane frecvente maximale, care denotă șablonul cu cel mai mare număr 

de elemente, considerat a fi frecvent. 

O asemenea strategie de eliminare timpurie a șabloanelor poate fi 

utilizată eficient și în cazul șabloanelor emergente. Șabloanele din două 

seturi distincte de date trebuie comparate; pentru a putea fi comparate, 



- 108 - 

 

acestea trebuie mai întâi generate și urmărite în cadrul datelor. Analizând 

Proprietatea Apriori putem trage concluzia că în cazul în care un anumit 

șablon pati are rata de creștere, între două seturi de date D1 și D2, 

GrRate(pati, D1, D2) = ∞, atunci orice șablon care il conține pe pati va avea 

aceași rată de creștere. Motivul pentru care acest lucru este posibil este 

faptul că în care supp(pati, D1) = 0, atunci orice super-șablon al lui pati va 

avea valoarea suportului egală cu zero. 

 

 

6.5. O Metodă Originală pentru Detecția Noutăților – 

ATCStream 
 

Pentru detecția noutăților în fluxuri de date introducem algoritmul 

original ATCStream (Any-Time Change detection for Data Streams), 

descris în Figura 37. Algoritmul folosește o abordare progresivă pentru a 

rafina o măsură a noutății cât timp nu va fi întrerupt de un nou set de date 

recepționat prin flux, sau până când nu a epuizat toate șabloanele posibile, la 

toate nivelele de granularitate. Datele recepționate în trecutul recent sunt 

utilizate pentru extragerea traiectorie fluxului de date. Această traiectorie 

este apoi comparată cu datele recepționate în momentul curent, pentru a 

observa deviația pe care acestea o prezintă. În cazul în care algoritmul are 

destul timp la dispozitie, adică un nou set de date nu este încă recepționat 

prin flux, atunci algoritmul va verifica și șabloanele existente în noul set 

care nu au fost deja analizate. Deși algoritmul prezentat presupune că datele 

sosesc prin flux grupate în ferestre de date, acesta poate fi la fel utilizat 

pentru cazurile în care la fiecare unite de timp de flux sosește câte un singur 

obiect. 

În ceea ce privește parametrii de intrare, algoritmul are nevoie de două 

valori. Parametrul n reprezintă numărul instanțelor de timp care se iau în 

considerare pentru calcularea traiectoriei. Prin paramtrul top_k se specifică 

numărul celor mai bine clasate șabloane, care au cea mai mare probabilitatea 

de a avea un impact considerabil asupra calculului noutăților apărute. 

Algoritmul raportează o valoare numerică, reprezentând cuantificarea 

matematică a noutăților apărute. Acest lucru este realizat la fiecare moment 

de timp, raportând schimbarea detectate în acel moment. 

Detecția șabloanelor emergente au fost des utilizate pentru a 

determina diferețele existente între anumite clase de obiecte, datorită 

modului în care acestea compară două seturi de date. Rezultatul unui 

algoritm de detecție a șabloanelor emergente este de obicei exprimat sub 

forma unei liste ordonată pe baza ratelor de creștere a șabloanelor. Din acest 

motiv bazăm calculul deviației din cadrul algoritmul nostru pe utilizarea 

șabloanelor emergente. 
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Algoritmul 4   ATCStream 

1: Input: n, top_k 

2: Output: a deviation value a each time point 

3: foreach time point ti  in the stream 

4: Compute in Wi the frequencies of the top_k patterns in the PA 

pattern aggregator 

5: Refine Ch(ti, n) based on top_k 

6: level ← 2 

7: Compute Wf
i
 

8: while no new data is received & patterns can still be generated 

9:          Select Plevel set of patterns from PA 

10:          Refine Ch(ti, n) based on Plevel set 

11:          if level = max_level 

12:                        while no new data is received & patterns can still be 

generated 

13:                          Refine Ch(ti, n) based on unused patterns in Wi 

14:                 end while 

15:          else level ← level + 1 

16:          end if 

17: end while 

18: Report Ch(ti, n) 

19: Update PA 

20: end foreach 

 

Figura 37. Algortimul ATCStream. 

 

 

6.5.1. Calculul Deviației față de Traiectorie 

 

Pentru a calcula rata de creștere a șabloanelor (conform Ecuațiilor 

(2-8) și (2-9)) trebuie mai întâi calculată frecvența cu care acestea apar în 

cele două seturi de date (ferestrele din trecutul recent și fereastra curentă) și 

de asemenea numărul total de elemente existente în acele seturi. De vreme 

ce aflarea numărului de elemente este o operație trivială, putem caracteriza 

orice fereastră de date printr-o tuplă = {Wf, | W |}, unde | W | reprezintă 

numărul elementelor în fereastra W, iar Wf este mulțimea frecvențelor, 

definită astfel:  

 

 𝑊𝑓 =  𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑖,𝑊 |  ∀ 𝑖 ∈ 𝑊  (6-2) 
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Funcția count este aditivă, ceea ce înseamnă că se pot calcula cu 

ușurință frecvențele cu care șabloanele apar într-un set de ferestre de date; 

acest lucru se realizează prin însumarea frecvențelor fiecărui șablon, din 

fiecare fereastră vizată. Pentru a afla numărul total al elementelor în toate 

ferestrele se însumează numărul elementelor din fiecare fereastră. Numărul 

total de elemente din ferestrele precedente este necesar pentru calculul 

suportului șabloanelor din trecut. 

Traiectoria datelor sosite pe flux este dată de o mulțime de măsurători, 

fiecare din ele fiind realizată la un anumit moment de timp în flux. Se poate 

utiliza funcția State pentru a formaliza această traiectorie (Ecuația (6-3)). 

Considerând State(ti, 1) reprezentarea abstractă a măsurătorilor realizate pe 

flux la momentul de timp ti (starea la momentul de timp ti), exprimăm 

traiectoria fluxului de date în raport cu ultimele n momente de timp 

consecutive prin integrarea stărilor individuale, înregistrare la fiecare 

moment de timp: 

 

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑖 ,𝑛 =  𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑥 , 1 𝑑𝑥

𝑡𝑖

𝑡𝑖−𝑛

 (6-3) 

 

Această formalizare a traiectoriei oferă un grad ridicat de flexibilitate 

în cadrul algoritmului. Funcția de agregare a stărilor individuale poate fi în 

acest mod modificată cu ușurință și adaptată oricărei instanțieri a 

algoritmului, respectiv oricărui tip de măsurători specifice domeniului. În 

cazul particular al implementării algoritmului prezentat, funcția State este 

implementată sub forma unei perechi de elemente, în care regăsim (1) 

mulțimea sabloanelor existente și suportul acestora și (2) numărul total de 

elemente existente în fereastra de date. Spre exemplu, pentru momentul 

curent de timp tc, se utilizează State(tc, 1) = (Wf
c
, | W |). În cazul mulțimii 

ferestrelor din trecut, specificăm starea prin agregarea celor n stări diferite, 

pentru fiecare moment de timp, utilizând Ecuați (6-4): 

 

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑖 ,𝑛 =   𝑊𝑓
𝑖 ,   𝑊𝑓

𝑖

𝑖

𝑖−𝑛

𝑖

𝑖−𝑛

  (6-4) 

 

Datele recepționate în urmă cu multe momente de timp pot fi 

irelevante pentru starea curentă care caracterizează fluxul de date. Din acest 

motiv este nevoie de a actualiza mulțimea de date care dau starea fluxului, 

prin eliminarea datelor din ferestrele vechi, respectiv păstrearea doar acelor 

date care fac parte din trecutul recent. Acest lucru se realizează la fiecare 

moment de timp în flux, la recepționarea unei noi ferestre de date (Linia 19 
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din algoritm). Se actualizează traiectoria prin eliminarea stării State(ti-n, 1) 

din State(ti, n) și adăugarea stării calculate pentru momentul curent de timp 

State(tc, 1). Aceste actulizări sunt ușor de realizat prin prisma proprietății de 

aditivitate a funcției count. 

 

 

6.5.2. Rafinarea Rezultatului prin Procesarea Any-Time 

 

Considerăm în continuare recepția datelor sub forma ferestrelor de 

date, indiferent de modul în care aceste ferestre sunt alcătuite, respectiv 

modul de selecție al datelor din care sunt compuse. În contextul problemei 

abordate în acest subcapitol, se presupune că, din punct de vedere teoretic, 

toate șabloanele existente trebuie generate și procesate. În practică, acest 

lucru este dificil de realizat din pricina multitudinii de șabloane, numărul lor 

crescând exponențial cu fiecare nouă dimensiune adăugată datelor. 

Propunem analiza ierarhizată a șabloanelor, începând cu cele cu 

dimensionalitate redusă, crescând-o treptat și actualizând scorul final. 

Cu fiecare iterație a algoritmului, scorul diferențelor este rafinat. 

Dimensionalitatea șabloanelor este incrementată și scorul diferențelor este 

calculat (Linia 9). Procesul de rafinare ia în considerare faptul că șabloanele 

mai complexe, cu dimensionalitate ridicată, prezintă un indicator mai bun 

despre traiectoria datelor (Linia 10). Așadar, la sfârșitul fiecărei iterații se 

preferă valoarea diferenței obținute. Cea mai precisă diferență este calculată 

din șabloanele cu dimensionalitate maximă. Dacă există destul timp de 

procesare, algoritmul va verifica toate șabloanele din structura de agregare a 

șabloanelor (pattern aggregator) și va produce valoare cea mai precisă a 

diferenței. În cazul în care o nouă fereastră nu a fost recepționată, algoritmul 

trece la șabloanele existente în fereastra actuală, care nu au fost deja 

procesate, pentru un pas adițional de rafinare a scorului (Liniile 12-14). 

 

 

6.6. Teste şi Rezultate 
 

Metoda propusă pentru detectarea noutățilo în fluxuri de date 

(ATCStream) a fost testată pe date sintetice. Seturile de date generate conțin 

5000 de instanțe, având seturi cu un număr variabil de valori. Am considerat 

aceste seturi de date ca fiind reprezentări statice a unui flux de date, prima 

instanță corespunzând primului obiect recepționat pe flux. Ținând cont de 

acest mod de reprezentare, au fost inserate la diferite momente de timp 

șabloane care urmează un anumit trend, având frecvența fie crescătoare, fie 

descrescătoare. Frecvențele au fost în așa fel alese astfel încât să determine 
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o creștere, respectiv descreștere a suportului șabloanelor vizate, într-o 

fereasră de date cu un număr de 100 de obiecte. În cadrul experimentelor s-a 

urmărit detecția acelor momente în care datele au o deviație notablilă față de 

traiectoria datelor (raportarea unei diferențe ridicate). Așadar, am urmărit 

rezultatul algoritmului cu precădere în acele puncte în care au fost introduse 

cazurile de noutate a datelor. Acuratețea obținută este prezentată în Figura 

38. În imagine este prezentată comparativ acuratețea algoritmului atât în 

cazul în care nu aplicăm restricții de timp pentru procesare, cât și în cazul în 

care distanța între două recepții succesive de date este aleator selectată. Se 

observă faptul că deși timpii de procesare, mai precis cei reduși, 

influențează acuratețea, rezultatele celor două situații sunt comparabile. 

 

 

 
 

Figura 38. Acuratețea detecției punctelor în care intervine 

schimbarea, în raport cu timpul disponibil pentru procesare. 

 

 

S-a studiat de asemenea impactul pe care îl prezintă cei doi parametri 

ai algoritmului asupra execuției. Adăugarea unei noi dimensiuni în datele 

fluxului conduce la creșterea exponențială a șabloanelor existente. Spre 

deosebire de acest caz, modificarea parametrului top_k determină o creștere 

mai mult liniară a timpului de execuție. Acest lucru se datorează faptului că 

parametrul se utilizează doar în prima fază a execuției algorimului, pentru 

selectarea celor mai importante șabloane, care vor fi comparate 

necondiționat. Creșterea valorii acestui parametru are în schimb o influență 

asupra timpului de procesare rămas pentru execuția iterațiilor, respectiv 

pentru rafinarea scorului de noutate. Influența parametrului n este mai 
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vizibilă decât cea a parametrului top_k. Experimentele efectuate arată că 

mărirea numărului de ferestre utilizate în calculul traiectoriei duce la o 

aplatizare a acesteia, prin introducerea zgomotului în date și utilizarea 

datelor învechite. În consecință, acest lucru determină o diferență mai mică 

între trecut și datele actuale, ceea ce conduce la situația de nu a se observa o 

deviație bruscă de la traiectorie. Aceste diferențe mari sunt ascunse în 

spatele unui număr mare de valori mici ale diferenței. 

 

 

6.7. Concluzii 
 

Fluxurile de date se modifică în mod natural pe parcursul transmisiei. 

Aceste modificări pot surveni în urma unor influențe din exterior sau a 

schimbărilor din mediul monitorizat. Aceste schimbări pot fi de interes 

pentru utilizatorii sistemului și trebuie detectate și monitorizate. Un 

inconvenient al sistemelor de procesare a fluxurilor de date este timpul 

limitat pe care metodele îl au la dispoziție pentru analiza datelor. Algoritmii 

de procesare trebuie să se încadreze în intervalul de timp dintre două 

recepționări de date succesive. În multe situații însă, intervalele dintre două 

transmisii succesive variază. În aceste condiții, metodele sunt nevoite să 

ignore datele nou sosite sau să oprească procesarea celor deja existente și să 

înceapă o nouă rulare a pașilor, pe datele noi. În ambele cazuri se pierd 

informații importante. 

În literatura de specialitate nu există o definiție general doptată a 

noutăților. Majoritatea autorilor particularizează acest concept, dezvoltând 

metode pentru detecția unor schimbări specifice în distribuția datelor. Am 

prezentat în acest capitol o nouă definiție generală a noutăților, care 

înglobează definițiile particulare existente. Definiția prevede determinarea 

diferenței dintre starea generală a fluxului de date și starea particulară la cel 

mai recent moment de timp. În acest capitol am prezentat de asemenea o 

metodă originală de detecție a noutăților din cadrul fluxurilor de date. 

Metoda monitorizează distribuția datelor și frecvențele de apariție a 

valorilor. Prin intermediul tehnicilor de detecție a șabloanelor emergente, 

diferențele înregistrate de la un moment al fluxului la următorul sunt 

agregate pentru a se construi o traiectorie recentă a datelor. Fiecare set de 

date nou ajuns prin flux este comparat cu traiectoria actuală și deviația este 

raportată. Pentru a compensa pentru timpii variabili de transmisie, metoda 

este prevăzut cu un mecanism de tip Any-Time, fiind astfel capabilă de a 

exprima rezultate valide la orice moment de timp. Cu cât timpul de 

procesare este mai mare, cu atât sunt luate în calcul mai multe nivele de 

granularitate ale datelor la generarea rezultatului. Testele arată că metoda 

este eficientă în detecția noutăților și restricțiile impuse de timpul variabil 

nu influențează mult rezultatul general. 
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În urma analizei și dezvoltării metodei descrise în acest capitol, am 

identificat următoarele posibilități de dezvoltare ulterioară: 

- introducerea unui modul de evaluare a zonelor de interes în 

cadrul fluxurilor de date și de asignare a ponderilor pentru 

acele zone care prezintă un interes ridicat; 

- calculul deviației finale pe baza ponderilor zonelor de interes; 

- utilizarea metodelor de sumarizare precum histograme și 

cluster features (CF) pentru minimizarea memoriei necesare 

pentru procesare. 

Contribuțiile originale prezentate în acest capitol sunt: 

- analiza obiectivă a domeniului detecției noutăților în fluxurile 

de date; 

- o nouă definiție generală a noutăților, care poate fi utilizată în 

orice context; 

- utilizarea șabloanelor emergente pentru detecția noutăților în 

fluxurile de date; 

- o metodă originală de tip „any-time processing” pentru 

detecția noutăților în fluxuri de date, care are avantajul de a 

adapta procesul de prelucrare a datelor la timpii variabili de 

recepție a datelor.  

 

 Metoda originală prezentată în acest capitol a fost propusă spre 

validare comunității științifice în următoarea lucrare: 

 

1. Vanea, A., Potolea, R., „Any-Time Change Detection in Data 

Streams Using Emerging Patterns”, trimis la International 

Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM 

2013)  
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Capitolul 7 

 

 

7. Concluzii Finale 
 

 

Obiectivul general al tezei este managementul și prelucrarea eficientă 

a detelor complexe. Ca obiectiv secundar, s-a urmărit dezvotarea unor 

metode inteligente care să adreseze dezavantajel cauzate de faptul că 

utilizatorii sunt specialiști în domeniul pe care îl profesează, având 

cunoștințe limitate în domeniul tehnic al stocării și procesării datelor 

digitale. Complexitatea datelor este dată pe de o parte de volumul acestora și 

pe de altă parte de structura lor internă, bogată și variată. Această teză 

propune creșterea autonomiei depozitelor de date multimedia prin reducerea 

numărului de situații în care este necesară intervenția umană. Se urmărește 

de asemenea procesarea fluxurilor de date (data streams), în vederea 

detecției modificărilor în distribuția valorilor. 

Teza de față prezintă o analiză obiectivă a unor tehnici și metode de 

management și procesare a datelor complexe. Contribuțiile aduse de această 

teză sunt atât teoretice, cât și practice. Temele generale tratate sunt stocarea 

eficientă, a procesării datelor multimedia și a fluxurilor de date. Necesitatea 

sistemelor autonome de procesare a datelor impune sistemelor de procesare 

un anumit grad de înțelegere automată al datelor. Aceasta se poate realiza 

prin adnotarea semantică a datelor. Descrierea semantică a datelor permite 

astfel sistemelor de a raționa asupra unor cerințe complexe, minimizând 

nevoia intervenției umane. Prin aceasta se micșorează timpul general de 

răspuns al metodelor, crescând concomitent autonomia. Problema timpului 

de răspuns este de asemenea un factor important în cazul sistemelor de 

procesare a fluxurilor de date. Cuantele de timp mici între două recepționări 

de date prin flux determină o abordare generală a algoritmilor și metodelor 

de procesare diferită față de cele utilizate în contextul seturilor de date 

statice. Acest lucru determină necesitatea de a dezvolta algoritmi și metode 

specializați pentru gestionarea și prelucrarea datelor de tip flux. 
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Temele concrete abordate în această teză sunt următoarele: 

 

 Depozite de Date Multimedia și Extragere de Cunoștințe 

din Date Multimedia (Multimedia Data Warehousing and 

Mining) – Stocarea eficientă și procesarea datelor multimedia 

nu au ajuns pentru moment la maturitatea tehnicilor specifice 

datelor clasice. Datele multimedia sunt complexe și oferă un 

conținut bogat de cunoștințe utile care, odată extrase cu unelte 

specializate, pot fi de folos utilizatorilor. În același timp, 

conținutul bogat, prin volum și diversitate, îngreunează 

stocarea și procesarea eficientă a acestui tip de date. Un alt 

factor de influență este cantitatea mare de date multimedia care 

este creată. La ora actuală există un număr relativ mic de 

metode și tehnici de proiectare și dezvoltare a Depozitelor de 

Date Multimedia. În Capitolul 2.5 am prezentat o analiză a 

tehnicilor existente în acest moment. Metadatele sunt „date 

despre date”, stocate în diferite sisteme informționale, care 

ajută utilizatorii acestor sisteme să înteleagă mai multe despre 

domeniul pentru care s-a instanțiat sistemul și datele pe care 

acesta le procesează. Metadatele sunt invariabil prezente în 

Depozitele de Date. O metodă de asigurare a calității sporite a 

metadatelor este alăturarea unei componente semantice. 

Metadatele clasice, neîmbunătățite semantic sunt stocate 

alături de datele sumarizate. Metadatele îmbunătățite semantic 

oferă un control dinamic și semi-autonom al sistemului asupra 

procesului de soluționare al cerințelor utilizatorilor. O structură 

originală care să ia în considerare metadatele semantice în 

cadrul depozitelor de date multimedia a fost prezentată în 

Capitolul 3.3. Pentru îmbogățirea semantică a metadatelor s-au 

utilizat ontologii. O ontologie a fost dezvoltată pentru 

domeniului specific în care s-a utilizat depozitul de date. O a 

două ontologie a fost instanțiată pentru domeniul tehnic.  

Metadatele semantice sunt folosite de sistem în cazul în care 

utilizatorii introduc interogări noi, care nu a fost prevăzute la 

momentul proiectării sistemului de gestiune și procesare a 

datelor. În cazul interogărilor prevăzute deja, Depozitele de 

Date stochează rezultate ale agregării datelor corespunzătoare 

interogărilor respective. Apariția interogărilor noi în contextul 

Depozitelor de Date este un aspect frecvent, doarce 

perspectivele de analiză ale utilizatorilor se schimbă des. În 

momentul în care utilizatorul introduce o interogare 

neprevăzută, nefiind generate și stocate date agregate 

corespunzătoare, sistemul extrage din interogare lista 

conceptele vizate. Conceptele sunt apoi analizate în ontologiile 
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existente pentru a se identifica relații semantice și tehnice 

corespondente, prin care se poate genera o nouă agregare, fără 

a fi nevoie de intervenția administratorului sistemului. Se 

elimină prin acest mod timpul necesar administratorul 

sistemului pentru înțelegerea interogării și transpunerea ei  

într-o formă pe care sistemul o poate percepe. Am prezentat de 

asemenea o nouă metodă prin care metadatele semantice sunt 

utilizate de sistem pentru a genera structuri ale Cuburilor de 

Date, care se pot dovedi interesante și utile utilizatorilor 

(Capitolul 4.2). Modulele de sugestie a interogărilor vin în 

ajutorul utilizatorilor, care de cele mai multe ori sunt 

specialiști în domeniile lor de activitate, nu în cel informatic; 

în consecință, utilizatorii ar putea să nu cunoască și să utilizeze 

inteligența informațională de care dispune sistemul de 

management al datelor. Structurile Cuburilor de Date sunt 

generate pe baza unei liste de frecvență a apariției conceptelor 

în interogări. Legăturile semantice ale celor mai frecvente 

concepte sunt utilizate pentru generarea unor noi structuri care 

ar putea fi de interes pentru utilizatori. Pentru că, de regulă, 

pentru un volum mare de date timpii sunt prea mari, am 

identificat o metodă de soluționare prin paralelizarea procesării 

interogărilor. Această metodă conține două componente, 

bazate pe partiționarea parametrilor interogărilor și a fișierelor 

ce urmează să fie procesate. 

Contribuțiile originale sunt: 

- o nouă structură generală a unui Depozit de Date 

Multimedia, bazat pe utilizarea unei ontologii ca parte 

a metadatelor; 

- o metodă generală nouă de rezolvare a interogărilor în 

Depozite de Date, neprevăzute la momentul proiectării; 

- un model nou de proiectare al ontologiilor pentru a 

reda relațiile dintre conceptele domeniului specific în 

care se utilizează depozitul și ale domeniului tehnic; 

- o metoda nouă de specificare a legăturilor dintre 

conceptele specifice și cele tehnice; 

- o nouă metodă de procesare a datelor spirometrice, 

utilizând tehnici de procesare a datelor multimedia. 

- o metodă nouă de generare a structurilor de cub de 

date, bazată, pe utilizarea adnotărilor semantice; 

- un procedeu de integrare a metodei de generare a 

structurilor de cub de date, cu metadatele semantice. 
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 Extragerea de Cunoștințe din Fluxuri de Date (Data 

Stream Mining) – Sistemele de procesare a fluxurilor de date 

sunt nevoite să ia în considerare constrângerile legate de 

timpul disponibil de procesare a fiecărei unități de date (de 

regulă fereastră de date). Acest lucru conduce la necesitatea 

dezvoltării unor algoritmi și metode speciale. Un pas important 

în procesarea datelor este selecția dimensiunilor. În special în 

cazul datelor cu un număr mare de atribute, tehnicile de 

extragere a informațiilor, precum detecția cazurilor rare, nu 

sunt destul de precise datorită așa numitei curse of 

dimensionality. Selecția subspațiilor este o temă de interes și 

pentru fluxurile de date. Am prezentat în Capitolul 5.2 o 

metodă originală de selecție a subspațiilor cu contrast ridicat în 

fluxurile de date. Metoda folosește o evaluare statistică a 

gradului de contrast existent în distribuția datelor. Se compară 

distribuția datelor la nivel global cu distribuția acestora la nivel 

local. O diferență mare între aceste distribuții denotă un 

contrast ridicat. Pentru a adresa natura evolutivă a fluxurilor de 

date, metoda propusă utilizează de asemenea o tehnică 

progresivă de urmărire a subspațiilor cu contrast ridicat și de 

generare a subspațiilor candidat– Capitolul 5.4. Această 

metodă a fost dezvoltată în timpul stagiului de cercetare la 

Institutul pentru Structuri de Programe și Organizare a Datelor 

(Institute for Program Structures and Data Organization), din 

cadrul Karlsruhe Institute of Technology, Germania. Detecția 

schimbărilor survenite în distribuția datelor este tratată și în 

Capitolul 6.5. Metoda originală prezentată în acest capitol 

utilizează tehnica șabloanelor emergente pentru a detecta 

modificările subtile apărute în flux. Cele mai recente și ferestre 

de date recepționate pe flux sunt analizate pentru generarea 

unei reguli generale de caracterizare a fluxului, respectiv a 

traiectoriei datelor recepționate. Traiectoria este comparată cu 

datele din noua fereastră de date pentru a se stabili diferența 

dintre starea curentă a fluxului și starea generală a acestuia. 

Această comparație determină deviația de la traiectorie, care 

este cuantificată în gradul de schimbare. După comparațe, 

traiectoria este actualizată cu datele ultimei ferestre de date. 

Metoda propusă ia în considerare și timpii variabili între două 

recepții consecutive de date. Pentru exprimarea traiectoriei și a 

stării curente, metoda analizează șabloanele emergente. 

Metoda începe prin a analiza șabloanele cu dimensionalitate 

scăzută. În cazul în care se dispune de mai mult timp de 

procesare, șabloanele cu dimensionalitate mai mare sunt 

analizate progresiv, rafinându-se astfel rezultatul general. 
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Această abordare de tip Any-Time permite metodei de a furniza 

un rezultat valid în orice moment al procesării. În mod evident, 

cu cât se dispune de mai mult timp de procesare, cu atât mai 

precis va fi rezultatul exprimat. 

Contribuțiile originale sunt: 

- identificarea ineficiențelor metodelor existente pentru 

selecția subspațiilor în fluxurile de date; 

- o metodă generală de detecție a contrastului în subspațiile 

fluxurilor de date multidimensionale; 

- o metrică nouă de evaluare a contrastului, specifică 

fluxurilor de date; 

- o metodă de urmărire a subspațiilor, care actualizează 

progresiv scorul de contrast, în funcție de schimbările de 

distribuție a datelor; 

- o metodă nouă cu două faze de generare a subspațiilor 

candidat; 

- o nouă definiție generală a noutăților, care poate fi utilizată 

în orice context; 

- utilizarea șabloanelor emergente pentru detecția noutăților 

în fluxurile de date; 

- o metodă originală de tip „any-time processing” pentru 

detecția noutăților în fluxuri de date, care are avantajul de a 

adapta procesul de prelucrare a datelor la timpii variabili 

de recepție a datelor.  

 

 

 Procesarea Datelor Spirometrice (Spirometry Data 

Processing) – Evaluările spirometrice sunt utilizate pentru 

detectarea afecțiunilor pulmonare. Aceste teste funcționale 

sunt frecvent utilizate în cadrul analizelor medicale deoarece 

pot oferi informații despre boli grave precum astmul sau 

bronhopneumopatia obstructivă cronică. Evaluările pot fi 

realizate atât în cadrul cabinetelor medicale, cât și la domiciliul 

pacientului. Realizarea evaluărilor de către pacient este 

posibilă prin intermediul unor aparate specializate de execuție 

a testelor și de stocare a rezultatelor. Datele rezultate din 

aceste evaluări sunt analizate apoi de către un specialist 

medical, pentru diagnosticare. O analiză automată a 

rezultatelor în vederea stabilirii gradului afecțiunii pulmonare 

ar eficientiza trierea pacienților. Rezultatele acestor evaluări 

medicale sunt prezentate sub forma unor grafice care redau 

volumul și fluxul aerului expirat de pacient. Stocarea și 

prelucrarea digitală a imaginilor rezultate de pe urma 

evaluărilor spirometrice pot oferi un sistem inteligent de 
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asistență pentru medici, în procesele de diagnosticare și tratare 

a pacienților. Procesarea prin tehnici multimedia are ca rezultat 

eficientizarea rezultatului din perspectiva utilizatorului care, 

deoarece trebuie să ia decizii în condiții de timp limitat, 

preferă să analizeze o imagine, mult mai expresivă decăt lista 

clasică de valori numerice sau categorice. În teză este 

prezentată o implementare originală a unui depozit de date 

multimedia care stocheaza date spirometrice – Capitolul 3.4. 

Datele au fost extrase din baze de date ale medicilor 

pneumologi și preprocesate în vederea stocării și agregării. 

Procesarea elementelor multimedia din imaginile spirometrice 

este realizată printr-o metodă originală, descrisă în Capitolul 

3.6. Această metodă urmărește utilizarea tehnicilor de 

procesare multimedia, în vederea clasificării automate corecte 

a pacienților sănătoși și bolnavi, pe baza imaginilor rezultate 

din evaluările spirometrice. 

Contribuțiile originale sunt: 

- o nouă metodă de agregare a imaginilor rezultate în 

urma testelor spirometrice; 

- o metodă nouă pentru extragerea de informații 

multimedia pentru clasificarea pacienților care suferă 

de afecțiuni pulmonare, pe baza imaginilor 

spirometrice. 

 

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 7 lucrări publicate sau 

transmise spre publicare și susținute în cadrul unor conferințe și 

workshopuri internaționale. Lucrările au fost indexate după cum urmează:  

 

 ACM – 1 

 IEEEXplore – 2 

 DBLP – 1 

 CSDL – 1 
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Abstract: Data warehouses are versatile systems capable of storing and processing large quantities of data. They are 
most suited for aggregating and reporting. The data managed by these systems vary from simple, numeric 
data, to more complex, multimedia data. One of the domains in which multimedia data is intensively 
produced is medicine. We present a method for semantically enhancing the metadata stored in a medical 
multimedia data warehouse. This semantically rich environment will gain in autonomy, reducing the 
dependence on human intervention to resolve new, unforeseen queries. Furthermore, the use of the semantic 
relations defined in the ontology allows the system to speed up the execution of a query, by computing the 
results of new, unforeseen queries, from the fact data already stored in the data warehouse.

1 INTRODUCTION 

Large quantities of data are being produced daily in 
every domain, creating storage problems for 
business and organizations. A related issue is the 
time needed to process the data stored. 

Data warehouses are systems mostly used to 
structure, store and process historical data. The data 
is usually numerical (Vassiliadis, 1998), symbolic 
(textual) (Diday, 2003) and recently multimedia 
(Mbarki, 2004). A particularity of the last decade is 
the significant increase of quantity and quality of 
multimedia data. As a result, specific issues related 
to storing, processing and knowledge extraction 
from such data have arisen. Data warehouses 
provide preprocessed and aggregated data. They also 
store a large amount of metadata (Object 
Management Group, 2003), which is used to offer 
information on the system and data. 

 In this article we present a method for 
semantically enhancing the metadata repository, by 
using an ontology based technique. We consider that 
adding semantics to the data warehouse provides a 
higher level of independence to the system. Thus it 
will be able to automatically solve tasks that are 
usually the responsibility of the data warehouse 
administrator. Such tasks mainly refer to the user 

queries, which are new to the system (i.e. they have 
not been considered at the design time).  

The rest of the article is organized as follows. In 
Section 2 we briefly present similar intelligent 
systems, which deal with data management and 
information extraction. Section 3 describes the 
general system structure, as well as our particular 
implementation and the data handled by it. Section 4 
presents the way in which we used the semantic 
metadata. In Section 5 we present experimental 
results and, finally, Section 6 presents a summary of 
our work and some conclusions. 

2 RELATED WORK 

Many researchers are studying data warehouses. 
Although the technology of data warehouses which 
store and process numerical data is considered to be 
mature, there is always room for improvement.  

In recent years, the interest for data warehouses 
which focus on data types other then the classical 
numeric type has increased. In (Mahboubi, 2009) a 
data warehouse model for complex data (text files 
images, data bases, sounds) is presented. The semi-
structured format of these objects is captured via 
XML files, which are parsed and validated against a 
requirements pattern. A medical multimedia data 



 

warehouse containing image data and symbolic data 
and focused on ECG signal recordings is detailed in 
(Arigon, 2007). 

Semantically enhanced data warehouses have 
been also taken into consideration. In (Pardillo, 
2008), the authors propose a method to semantically 
translate conceptual models into their platform 
specific counter parts, by using an OLAP algebra. In 
(Xie, 2007) a data warehouse which has two 
ontologies has been built; one for the specific 
business terms and one for the technical terms, 
specific to the aggregation and knowledge extraction 
tools. This requires a one-time collaboration 
between the business experts and data warehouse 
designers, to produce a mapping between the two 
ontologies. As a result, whenever a new query is 
requested by the business analysts, the warehouse 
administrator can quickly create the appropriate data 
mart, without the need of long and repetitive 
meetings between the two expert teams. In (Nebot, 
2010) the authors propose an ETL tool for extracting 
semantically annotated data into fact tables. 

Medical ontologies have been intensively 
researched and developed in the later years. This 
resulted in a large number of ontologies dealing with 
different sub domains (Freitas, 2009) and/or serving 
specific purposes (Rubin, 2007). A data 
warehousing system which uses semantic data to aid 
in the diagnosis process of mitral valve prolapse is 
described in (Podgorelec, 2009). 

3 THE STRUCTURE OF THE 
MULTIMEDIA WAREHOUSE  

In today’s medicine the physicians benefit from 
heterogeneous data sources, which provide different 
types of data. Images and sounds are intensively 
used in order to better asses the health state of a 
patient. The data is produced in large quantities, and 
at very fast rates. The abundance of data increases 
the probability that quality information can be 
produced. This is possible only if new, specialized 
data management methods are designed and 
developed. Powerful tools are required mainly 
because humans are not able to efficiently process 
large amounts of data. Therefore, intelligent systems 
that manage such large quantities of data are helpful 
in assisting physicians in the decision process. 

Based on this premise, we designed and built a 
medical multimedia data warehouse. The purpose of 
this system is to manage both classical and 
multimedia (medical) data in such a manner that 

meaningful medical information can be efficiently 
produced (fast and easy).  

In order to aid them in the diagnosis decision 
process, the medical physicians need a particular 
piece of information at the moment they are 
examining the patient. Therefore, an issue which we 
must address, due to the medical nature of the 
system, is the speed of query processing.  

 
3.1 General Description 

We propose a five section structure (Figure 1): ETL 
tools section, Warehouse, Semantic metadata, 
Processing and Metadata Maintenance and Query 
processor. 
 

 
Figure 1: The structure of a multimedia data warehouse. 

 
The ETL Tools Section handles the acquisition, 

cleaning and transforming of raw data. The 
Warehouse Section stores the data handled by the 
system: custom format data, raw data and 
aggregated data. The Semantic Metadata Section is a 
special repository which stores both classical 
metadata and semantically enhanced metadata. The 
later metadata type is used to provide machine 
understandable information on the data being stored 
and the domain in which the system is being 
deployed. The Processing and Metadata 
Maintenance Section provides tools for data 
processing and manipulation and tools for CRUD 
operations on the metadata. The Query Processor 
Section provides tools for understanding the users 
query and tools for computing the query result. 

 
3.2 Implementation 
 
A multimedia data warehouse needs to offer support 
for heterogeneous types of data: numeric and 
symbolic data, text files, image and sounds. 
Multimedia data is often semi-structured or non-
structured. Therefore, it is difficult to extract 
structured data from it. To overcome this problem 
we decided to use XML to store the unstructured or 
semi-structured data extracted from the multimedia 
files. XML is useful in this situation because of its 
ability to model semi-structured data. 



 

Using the proposed model, we built a Medical 
Multimedia Data Warehouse, which we deployed in 
the field of pneumology. The system deals at this 
time with three data types: symbolic (textual), 
numeric and graphic (images). Symbolic and 
numeric data are used to store information on the 
patient, such as identification data and physical 
and/or medical features. Images are used to store 
information on spirometry tests performed by the 
patients. At this time, our system deals only with the 
exhaling part of the tests.  

XML files containing information on the patient 
and on the spirometry tests, as well as images 
containing spirometry test results are loaded by the 
ETL tools. These data are transformed and loaded 
into custom internal XML files. These internal files 
store information on each patient, their tests and 
results, such as physical features at the moment of 
each test. The internal files are stored in a staging 
area, in the Data Warehouse Section. 

The images present graph data which model the 
flow air being exhaled by the patient. Different 
medical relevant features are extracted from the 
images: Peak Expiratory Flow (PEF), Normal Peak 
Expiratory Flow (NPEF), Forced Expiratory Flow at 
25%, 50%, 75% and 25-75% (FEF25, FEF50, 
FEF75 and FEF25-75 respectively), Normal Forced 
Expiratory Flow at 25%, 50%, 75% and 25-75% 
(NFEF25, NFEF50, NFEF75 and NFEF25-75 
respectively), Forced Vital Capacity (FVC), Normal 
Forced Vital Capacity (NFVC), Flow-Volume Line 
(FV line), Forced Expiratory Volume in one second 
(FEV1), Normal Forced Expiratory Volume in one 
second (NFEV1). The normal indicators represent 
values obtained by healthy patients, with the same 
physical features.  

The internal files are processed and the resulted 
information is stored in fact tables. Facts are 
computed in two ways. First, the classical numeric 
form, in which particular data is aggregated. The 
second manner is by creating images similar to the 
ones stored in the warehouse, but with aggregated 
multimedia features. 

4 THE SEMANTIC METADATA 
MODEL 

In particular situations, dimensional hierarchies 
cannot be used in order to provide the level of 
granularity desired by the medical specialist. Such a 
situation occurs when sets of low level features 
which determine high level features are disjoint.  

As an example, consider the diagnosis 
dimension. Each diagnosis depends on a specific 
subset of medical test set. Unfortunately, the subsets 
differ from diagnosis to diagnosis. In our case, the 
restriction diagnosis depends on the following tests: 
fvc, fev1. The small air ways obstruction diagnosis 
however, is set based on the following tests: fvc, 
fef25, fef50, fef75, fef2575. These two subsets are 
not disjoint, as they have some tests in common. 
Therefore, drill-down, from diagnosis to tests, is not 
easily achievable using the classical hierarchies. 

We propose an ontology driven metadata in 
order to overcome this difficulty. By providing the 
system with semantically enhanced metadata, it will 
gain in autonomy.  

 
4.1 Query Analysis 

We started by formalizing medical queries to 
identify concepts which are of interest for the 
domain expert and describe them in technical terms 
in the metadata (i.e. the ontology).  The relevance of 
the step is provided by the semantic metadata which 
aids the querying process via matching domain 
expert and technical terms. By analyzing use cases, 
we identified the relevant domain cases, and 
extracted their general template, such as: 

 
select the [minimum | mean | maximum 
| most frequent] value of feature F 
for the [males | females | patients] 
with [feature1 = value1 {and featuren 
= valuen}] 
 

A special case of query deals with the “age” 
feature. This is because the age affects both the 
diagnostic and statistical assessment. Therefore, the 
age appears twice in the query. 

 
4.2 The Ontology 
 

The ontology provides structured information 
about the real world model. Moreover, it ensures a 
mapping between the specific domain (medical in 
our case) and technical elements used by the system. 
Its main roles are: to model the specific domain in 
which the system is deployed, to provide mappings 
from that domain to the technical data and to create 
a more flexible environment for query submission.  

The first role is to define relations and provide 
support for all the entities identified in the previous 
section. The first entity (i.e. class) we need to 
address is the “patient”. All the other entities are in 
some specific way linked to the patient therefore, it 



 

is arguably the most important entity in the entire 
ontology. The full list of entities, together with their 
instances is presented bellow:  

 
� medical_test: spirometry_test; 
� physical_feature: date_of_birth, gender, race, 

height, weight. 
� medical_result: pef, fvc, fev1, fef25, fef50, 

fef75, fef2575; 
� graph: flow_volume, volume_time 
� diagnosis: normal, restriction, obstruction, 

small_air_ways_obstruction, mixed; 
 
The current version of our ontology contains two 

types of inter-class relations. These relations are: 
“has_a”, which depicts the fact that an instance of a 
class is the owner or beneficiary of an instance of 
some other class; “influenced_by”, which depicts the 
fact that an instance of a class is defined by a 
complete set of instances of other classes. 

Using these two relations, we define the 
following structure: 

 
patient has_a physical_feature 
patient has_a medical_test 
medical_test has_a medical_result 
medical_test has_a graph 
medical_test has_a diagnosis 
diagnosis influenced_by medical_result 
 
Another feature which is present in the ontology 

is the data type of the concept (numerical, textual or 
Boolean). We have also added a property which 
defines a numerical concept as a set. This allows the 
system to treat numerical concepts as sets, using set 
theory to compute query results. A concept can be 
viewed as a “continuous_set”, “discrete_set” or 
“not_a_set”. For example, the age is defined as 
“discrete_set”. We present in Section 5 a case in 
which this property is proven to be useful.  

 The second role of the ontology is to provide a 
link to the technical terms, reducing the dependency 
on the Data Warehouse Administrator, when new, 
unforeseen queries are formulated. To do so, we 
designed a special relation in the ontology. The 
relation is called “mapping” and maps one domain 
specific entity, in this case medicine, to a technical 
domain entity. This technical entity is relevant to the 
data warehouse designer or developer administrator, 
rather than to the warehouse user. By providing this 
technical mapping, the system can automatically 
resolve some unforeseen task, which could by time 
consuming if the data warehouse administrator 
would have had to solve. A more detailed 

description on how the mapping works is given in 
Section 4.3.  

The third role is to add greater flexibility to the 
method in which the query is formulated by the 
medical specialists. Very often, in medicine, 
physicians encounter multiple names or specific 
multiple terms, which refer to the same medical 
entity or concept. In order to make the medical 
physician feel more comfortable when working with 
the medical data warehouse, we decided to use 
synonymy. By allowing synonyms into the ontology, 
the system could collaborate with other systems 
which work on similar ontologies. This enables 
information exchange between two heterogeneous 
(medical) systems. More precisely, our medical 
system can exchange data or even information, with 
other medical systems, deployed in other hospitals, 
in order to retrieve meaningful information to aid the 
physician in the decision making process. 

Concepts and terms which are defined as 
synonyms can be collected from both the physicians 
and other medical ontologies, such as Foundational 
Model of Anatomy or Disease Ontology. Medical 
ontologies are often developed by different 
organizations, model distinct medical sub-domains 
and do not follow a standardized structure or a name 
convention. Therefore, defining synonyms does not 
limit the expressiveness of physicians to a particular 
implementation of an ontology. 

 
4.3 Term Mapping 
 
By term mapping we refer to the process which links 
two terms, or concepts, from different domains. In 
the most general form, this process translates a 
business concept into a technical concept, which 
could be in some way handled and processed by the 
system. In the case of our specific implementation of 
the system, the mapping is done for the medical 
specific terms and the technical terms, which are of 
relevance from the informational system’s point of 
view. Term mapping provides a direct correlation 
between the real world model and the technical one. 

The ontology provides semantic annotations 
about a particular domain. These annotations are 
computer readable. The purpose of the term 
mapping is to extend these semantic annotations to 
the technical terms. By doing this, the system can 
automatically determine which technical concepts 
handled by it should be computed or accessed in 
order to provide a meaningful and correct answer to 
the query inputted by the user. In our particular case, 
a medical physician will input a query using domain 
specific terms and the system will infer the class of 



 

the terms, existing relations among them and also 
the correspondence to the concepts used by the 
system in order to model the real world scenarios. 

We implemented the mapping for our system by 
using the internal format in which we store the data. 
Each XML file corresponds to a patient. Therefore, 
the concept of “patient” described in the ontology is 
mapped to the root element of the XML file. When a 
new type of query containing a reference to one or 
several patients will be submitted, the system will 
infer that it has to access the root elements of the 
XML files that are in the staging area of the data 
warehouse. All the mappings are expressed in a 
similar way, using XML tags from the staging area 
files. Ideally, every medical (domain) concept 
present in the ontology should have a corresponding 
XML tag, i.e. a mapping with a technical term. 
Although our particular implementation is done 
using XML tags (i.e. the internal data format) the 
mappings can also be formulated between the 
concepts in the ontology and attributes from any 
type of database. 

Multimedia concepts are dealt with in a similar 
way. Atomic multimedia concepts, such as lines, 
curves or any pixel sets bound to each other by a 
common feature, can be mapped either to a field in 
the internal format, or to a tool which directly 
extracts these concepts from the multimedia file.  

When a query is submitted, the system will try to 
identify the concepts contained by the query and 
present in the ontology. If this step is successfully 
done, it will identify the technical concepts mapped 
to the domain concepts found in the query. Next it 
will search for a fact table which contains the 
information needed to answer the query; that is, a 
table which stores aggregated data derived of the 
technical terms. If a corresponding fact table exists, 
the system will return the aggregated data which 
answers the query; if not, the system will check the 
synonyms of the concepts present in the query. 
Based on every possible combination of concepts 
and their synonyms, corresponding fact tables are 
searched for and the aggregated data stored in the 
tables are checked to see if the answer the query. If 
the system still does not find a suitable fact table 
from which it can produce the result, it tries to infer 
the domain relations. This is done by determining 
based on the “influenced_by” relation, the concepts 
which are influencing the ones specified in the 
query. After determining these concepts, the whole 
process of finding a corresponding fact table is 
repeated until a valid fact table is found, or until 
there are no more fact tables to check or influencing 
(lower level) concepts. 

5 EXPERIMENTAL RESULTS 

All the concepts and techniques presented in the 
previous sections are implemented in an 
experimental system. We present some of our 
results, to better illustrate the functionality of the 
proposed method. The first example illustrates the 
method in which the system parses a query and then 
computes the result based on the semantic metadata 
available and data already stored in fact tables.  

The query in the first example is the following: 
 
select the number of patients in the 
age group of 10 to 25 and with the 
diagnosis restriction 

 

 
 

Figure 2: Query resolving steps. 
 
Figure 2 presents the flow for resolving the 

query. First, the system identifies the instances in the 
query, which are specified in the ontology, i.e. “age” 
and “restriction”. Second, the classes and the 
corresponding data types are identified: “age” is a 
numerical “physical_feature” and “restriction” is a 
string “diagnosis”. Next, the system checks if an 
existing fact table stores aggregated data referencing 
the two classes. In our particular case the system 
found such a fact table, though a valid fact to answer 
the query was inexistent. By examining the stored 
facts which reference the “restriction” diagnosis, the 
system identified that there where two facts which 
could be used in order to respond to the query. The 
two facts stored the number of patients for the age 
group of 10 to 19 and 20 to 25 respectively. “Age” is 
a “discrete_set”, therefore the union of 10-19 and 
20-25 results in the age group of 10-25. The 
response was computed by adding the two measures.  

The second query example shows how a query 
on graphical data is resolved: 



 

select the mean flow-volume curve 
for patients with the age of  23 and 
the diagnosis obstruction 
 
As with the first query, the system identified the 

instances, classes and types present in the second 
query. The “flow-volume curve” was identified as a 
multimedia feature (“graph”). Based on the “graph” 
mapping available in the ontology, the system 
retrieved all the graph data for patients of age 23 
who have been diagnosed with obstruction. The 
graphs where scaled to a common dimension and the 
mean graph was computed. 

6 CONCLUSIONS 

Data warehouse technology can be of great value in 
many domains. One such domain is medicine. This 
particular field also benefits from semantic web 
technologies, as numerous academic and industry 
researchers have developed different ontologies.  

In this article we presented a general multimedia 
data warehouse model, with a semantically enhanced 
metadata repository. The enhancement was achieved 
by developing an ontology which models part of a 
sub-domain in medicine (pneumology). Based on 
semantic annotations which map the specific terms 
to the technical terms, the system becomes more 
dynamic and gains autonomy, as it no longer needs 
administrator’s intervention.  

The advantages of our method are twofold. First, 
it is adapted to work with multimedia files and data, 
by breaking larger multimedia “objects” into sets of 
smaller ones. Second, the majority of unforeseen 
queries can be resolved by the system, if the 
ontology is properly built. This is achieved by using 
proper semantic annotations like the type of a 
concept or instance, synonyms and “influenced_by” 
relations. The use of synonyms allows the system to 
communicate with heterogeneous medical systems, 
making information sharing a relatively simple task. 

For future work we plan to extend the mappings 
to the multimedia data extraction tools, defining a 
set of semantic annotations that allow the system to 
work with a larger number of multimedia “objects”. 
We also plan to improve the methods with which the 
system computes the results of a query from existing 
fact data. 
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Abstract. In many of today’s applications we have to cope with multi-
dimensional data streams containing dimensions which are not relevant
to a particular stream mining task. These irrelevant dimensions hinder
knowledge discovery as they lead to noisy distributions in the full di-
mensional space, while knowledge is hidden in some sets of dependent
dimensions. This dependence of dimensions may change over time and
poses a major open challenge to stream mining.
In this work, we focus on dependent dimensions having a high contrast,
i.e. they show a clear separation between outliers and clustered objects.
We present HCP-StreamMiner, a method for selecting high-contrast pro-
jections in multi-dimensional streams. Our quality measure (the contrast)
of each projection is statistically determined by comparing the data dis-
tribution in a set of dimensions to their marginal distributions. We pro-
pose a technique for computing the score out of stream data summaries
and a procedure for progressively tracking interesting subspaces. Our
method was tested on both synthetic and real world data, and proved to
be effective in detecting and tracking high contrast subspaces.

1 Introduction

Stream mining has seen an increased interest from researchers in the last decade.
This interest can be attributed to at least two key factors: the prevalence of
stream data and the challenges in its processing. Applications that produce
stream data range from patient monitoring in medicine, click streams in e-
commerce, up to energy surveillance with smart meters. What makes stream
processing much more challenging than static data processing is the speed at
which data is produced, the way in which stream data changes over time, the
limited computational resources for processing, and the complexity of today’s
data streams. We observe multi-dimensional streams to be such a complex data
type where users are overwhelmed by many concurrent measurements. While
some dimensions seem to be relevant at some time, this might change, and other
sets of dimensions may become relevant. It is hard to capture this change by
manual exploration of the exponential set of possible projections. Hence, auto-
matic detection of subspace projections (i.e. sets of relevant dimensions), is an
important issue for the instant analysis of multi-dimensional data streams. Such
a subspace search can assist many data mining tasks.



As a use case for our subspace search, we focus on outlier detection. Outlier
mining is an emerging research field for data streams [1–5]. As all of these ex-
isting techniques utilize the entire data space (all given dimensions), they fail in
streams with many dimensions due to the well-known curse of dimensionality [6].
We tackle this challenge by subspace search and select the relevant projections
for stream outlier mining. However, our technique is by far more general and
could also be used for stream clustering or directly for user-driven exploration
of relevant projections. In all of these scenarios, one requires local projections
that reveal the hidden patterns (clusters, outliers, etc.) in a subset of the dimen-
sions. We aim at subspaces with a clear separation between clusters and outliers.
This separation, or contrast, is what we are looking for when selecting relevant
projections. However, there are several challenges that need to be addressed to
select high contrast projections in a data stream, including instant selection of
projections and the constant refinement of selected projections over time.

A1 9 8 9 … 7 1 2
A2 7 9 8 … 3 3 1
A3 …
A4 8 9 7 5 6 7 … 2 1 1
A5 7 8 9 9 … 8 9 1 2 1 … 8 8 9
A6 8 7 9 8 … 7 9 9

A1

A 2

A1

A 2

high contrast low contrast

A4

A 3

medium contrast

A4

A 5

high contrast

Fig. 1. Toy example for high contrast projections considering two stream snapshots

Monitoring and selecting relevant projections is demanding, as keeping track
of every projection would require a daunting amount of memory, computational
power and time. A core issue is that it requires an efficient contrast measure to
keep track of relevant projections throughout the data stream. The projections
of interest are those with both, dense and empty regions interleaved, i.e., they
show a high contrast. Figure 1 shows an example of a data stream with six
dimensions (lower half), denoted as A1, ..., A6, and the distribution of the data
(upper half) in selected projections. As illustrated in our toy example, high
contrast projections such as {A1, A2} are relevant for outlier detection in the
first snapshot of the stream. This situation of high contrast changes over time,
and {A1, A2} becomes irrelevant due to scattered data measurements in these
two dimensions. A new projection becomes relevant and shows high contrast
between clusters and outliers in {A4, A5}. To assess the relevance of projections,



we aim at a comparison of data distributions in different projections. As depicted
for the low, medium, and high contrast subspaces, random distributions hinder
the detection of hidden outliers, and outlier analysis should leave them aside.
Measuring the contrast based on the data distribution is a major challenge for
stream data. For our analysis it is important to summarize the data stream
efficiently in order to correctly assess a contrast measure. Another open challenge
for our selection is the changes over time. As illustrated in our example we have
to keep track of changing projections.

In this work we present HCP-StreamMiner, a method for detecting high
contrast subspace projections in stream data. The algorithm keeps a ranked list
of subspaces that are continuously updated based on the new arriving data. The
contrast of each subspace is statistically determined by comparisons of marginal
density distribution functions and conditional density distribution functions. The
two distributions are computed out of a stream summary. It is important to base
on such summaries in order to efficiently asses our contrast measure. In order
to address the issue of change in the data stream, we assess a given subspace
based on the contrast, taking both old and new data, with a temporal decay,
into account. Overall, we present the first method for subspace search on multi-
dimensional data streams. It transfers the statistical selection of high contrast
subspaces [7] that has been developed for static databases into the dynamic
world of data streams.

2 Related Work

A number of techniques has been developed for dynamic stream processing and
for outlier mining on data streams in particular. We review some approaches
out of these two paradigms, in contrast to recent developments in static multi-
dimensional databases.

Stream summarization aims at the efficient representation of stream history,
with limited amount of memory and fast throughput rates. Histograms have
been used to summarize data streams [8, 9]. Multi-dimensional data has been
summarized into micro-clusters or cluster features [10], which store the linear
sum and the sum of squared values as a data summary. A sketch of the data
stream has been proposed for a summary that is incrementally updated with
every multi-dimensional data object on the stream [11]. Furthermore, quad trees
are proposed for efficient approximations of data distributions [12]. All of these
techniques are limited to efficient summaries and do not address high contrast
projections. They assist in efficient data access but do not provide any knowledge
about the data. Users cannot derive the relevant projections neither for data
analysis nor for interactive exploration with the stream.

Stream outlier analysis has been proposed recently. Outlier models range
from distance-based outlier detection in data streams [1] to statistical approaches
that measure the deviation of each object based on a model learned [2]. Further-
more, learning of different outlier types in multi-dimensional data streams has
been proposed [3]. Some outlier models have been developed for sensor data [4].
Others focus on varying data rates of data streams using any-time approaches



for outlier detection [5]. In all of these approaches, the focus is on the outlier
models and on the stream data rates. None of these approaches considers pro-
jections of the multi-dimensional data stream. Thus, they might miss outliers
that occur only in a subset of the given dimensions.

Subspace Projections are well-known for static databases. Techniques such
as PCA detect one global projection for the entire database [13]. However, as
a major limitation of PCA and other dimensionality reduction techniques, they
all provide a single projection only. Thus, they miss outliers hidden in different
projections. Subspace outlier mining has tackled this challenge for high dimen-
sional databases [14–16]. All of these methods detect individual projections for
each outlier. As a pre-processing step to such outlier analysis, subspace search
has been proposed. It uses entropy [17], density [18], or statistical approaches [7]
for quality assessment of subspaces. All of these techniques succeed in detecting
local projections for each outlier. However, they rely on multiple passes over the
database and are not suitable for stream data. In this work, we overcome this
issue and propose the first subspace search method for data streams.

3 Open Challenges

We observe several open challenges for stream outlier analysis on multi-dimensional
data streams. In this work, we focus on two of them, addressing the main issues
of instant outlier analysis on multi-dimensional streams:

Challenge 1 Instant Selection of High Contrast Projections

As first challenge, we observe the instant selection, i.e., a one-pass selection
of high contrast projections. Traditional methods for high contrast projections
require multiple passes over the database, which are not feasible for stream
data. Measuring the contrast of arbitrary projections in an online fashion is still
an open challenge. A solution has to distinguish between relatively even distri-
butions in some dimension combinations vs. the high contrast of outliers and
clusters in other dimension combinations. This calls for an online computation
of the contrast measures, only based on concise data summaries derived from
the stream.

Challenge 2 Adaptive Refinement of Projections over Time

A second challenge is the change of high contrast projections over time. Due
to this change, relevant and irrelevant projections need to be adapted. A static
solution for the entire data stream would not be sufficient especially in situations
where data arrives in large quantities and at a high speed. One has to keep track
of data changes and provide an updated list of top ranked subspaces. Refining
the set of selected projections in an incremental fashion is the key challenge for
such an adaptation over time.



4 HCP-StreamMiner

Based on the open challenges presented in the previous section, we present an
algorithm for detecting high contrast projections in streaming environments.
The algorithm takes as input the data arriving in the stream and outputs a
ranked list of high contrast subspaces. This list can be used as input for other
algorithms (e.g., outlier detection in our study) or point users to those subspaces
which they may analyze in more detail with a manual exploration.

4.1 High Contrast Projections

Let us start with some basic notions for our formalization. We model a stream
database DB as an infinite set of time points DB = {t0, t1, t3, . . .}, with each
time point i storing a d-dimensional vector ti ∈ Rd. The full data space is
represented by the dimension set DIM = {D1, . . . , Dd}. A subspace projection
S ⊆ DIM is a subset of this data space. We output a ranking of relevant
subspaces for each time point. The selection and order of this ranking is based
on the contrast function contrast : P(DIM) → R. It provides the contrast of
a subset of the dimensions. Please note that for processing reasons we base on
a window-based computation of the contrast. As processing unit we consider
a window W = {ti, ti+1, . . . , ti+k}, a collection of multiple time points. The
size of the windows is depending on the storage and processing capabilities of
the underlying system. Each window is captured by a stream summarization
technique [10] and all required measures are derived out of this summary. The
required data distribution of each subspace is extracted from projections of the
stream summaries on those particular dimensions. This allows the selection of
subspaces with a one-pass solution based on stream summaries (cf. Section 4.2).

For our contrast function, we rely on a recent definition of contrast on static
databases [7], as the basic notion for our selection and refinement of projections
on data streams. Let us briefly review this contrast definition. A high contrast
projection S ⊆ DIM is a selection of dimensions which shows a data distribution
with a high dependency between the selected dimensions. This dependency leads
to clear clustered structures vs. individual outliers. This contrast is measured
by comparing the Marginal Density Distribution Function (MDF) of a single
dimension, and the Conditional Density Distribution Function (CDF), within a
subregion. For every subspace, random subregions are selected as a conditional
slice of the database. For each of these subregions, a deviation score is calculated,
corresponding to the differences between the MDF and CDF. This comparison is
performed for M random subregions. The overall contrast score of a projection
is calculated as the mean of all deviation values obtained over the M iterations.

contrast(S) ≡ 1

M

M∑
k=1

deviation(MDFDj , CDFsl)

The CDF refers to the conditional distribution in a random slice sl, with |S|−
1 conditions given by [lefti, righti] ∀Di ∈ S\Dj . The MDF is the distribution of
the entire database projected on dimension Dj . The contrast score is computed



from M comparisons of CDFs for randomly selected slices, and the MDF of the
free (i.e. non-conditioned) dimension Dj . For a complete description of the MDF
and CDF computation please refer to [7]. Our HCP-StreamMiner extends this
contrast definition and computes it in a one-pass solution. Therefore, we will
restrict the discussion to the novel stream properties only.

At each time point in the stream, the algorithm uses the data in the newly
arrived data windows to update the stream summary. Out of this summary,
it computes the contrast of S by updating its contrast score contrast(S) to
the new data distribution. Initially, the 2-dimensional subspaces from new data
window are generated and ranked to capture the new trends in subspace contrast.
Additionally, new candidate subspaces are generated from the existing subspaces,
by progressively tracking higher dimensionality subspaces (cf. Section 4.3).

In addition to the number M of random selections, the algorithm takes three
user controlled input parameters: top k, gen k and rand k. The top k parameter
specifies the number of top ranked subspaces that are assessed at each time point.
Since there is a large number of possible dimension combinations, assessing all
subspaces requires to many resources. The top k parameter therefore caps this
effort. Furthermore, the parameters gen k and rand k control the the generation
of new candidate subspaces.

4.2 Subspace Search based on Stream Summaries

The data distribution over the stream is needed to compute the contrast score of
a subspace at a point of time. Summaries of the data need to be built, such that
the data distribution can be approximated accurately. Cluster Features (CF)
are data structures used to summarize data by creating so-called micro-clusters
[10]. A CF is a triple C(CF1x, CF2x, n) with: the number of data points n
summarized by the CF; CF1x and CF2x are two d-dimensional vectors storing
the linear sum of each dimension and the sum of the squares of each data value
in every dimension, respectively.

The total amount of information that a CF needs to store is 2 · d+ 1 values,
regardless of the number of data objects used to create the micro-cluster. CF1x

can be viewed as the centroid of the cluster. Since the total number of parameters
n is known, assuming a Gaussian distribution and also knowing the standard
deviation σ, we can approximate the number of items around the centroid. The
standard deviation can be computed using the following formula:

σ =

√∑n
i=1 x

2
i

n
−
(∑n

i=1 xi
n

)2

⇐⇒ σ =

√
CF2x

n
−
(
CF1x

n

)2

We base our data stream summary on cluster features. Each data window is
summarized by a CF. Additionally, a random stretch area RS in the full data
space is monitored; one RS is constructed for each data window. A RS is a
subregion of the full data space, which adheres to a set of domain constraints.
For every dimension Di two values lefti and righti are randomly selected, such
that lefti < righti; they represent the start- and end-point of the subregion of



Di that is summarized: RS = {(lefti, righti) | lefti < righti ∀ Di ∈ DIM}. We
define NRS as the number of items in the stream that respect all the conditions
(lefti, righti) in RS. Therefore, the summary of the stream consists of a pair
(CF,RS), representing a summary of a particular time point in the stream. A
strong point of using CFs is that they are built incrementally, accessing the data
only once. This is a strong requirement in the data stream environment and
also addresses the first challenge referred to earlier. A list of CFs is stored and
maintained as follows. A queue storing CFs (CFList) is constructed at launch
time, having a size in line with the memory capabilities of the system. Since
the CF queue has a fixed size, whenever a new CF must be constructed, and
the queue is full, the oldest CF will be deleted. The queue of RSs (RSList) is
created and updated in a similar manner. We thus maintain a recent history of
past windows.

Using the stream summaries, the subspace ranking is computed based on the
relevance score, which quantifies the degree of contrast in a subspace (cf. Algo-
rithm 1). The ComputeRanking procedure computes the new ranking for each
subspace and updates the rankings. In each iteration, the algorithm first creates
a so-called test space TS, by selecting a random dimension Dj from within the
current subspace and removing it (Line 5). A slice sl is randomly selected in TS
(Line 6), and its CDF is calculated (Line 7). The slice must be selected such
that the boundaries of sl are withing the boundaries of at least one element
in RSList. In order to compute the MDF, the CF summaries are projected on
dimension Dj . For the CDF calculation, one has to query the RSList for those
RS that overlap sl and get the number of objects in the overlapping regions.
Based on the width of sl, the corresponding number of objects within the lefti
and righti endpoints of the selected sl can be approximated.

Algorithm 1 Compute Ranking

1: procedure ComputeRanking(subspace list,M)
2: for all subspaces S in subspace list do
3: contrast← 0;
4: for k ← 1 . . .M do
5: TS ← S \Dj (Dj randomly selected);
6: select random slice sl from TS
7: compute CDF and MDF by CFList and RSList projections
8: run k = deviation(MDFDj , CDFsl)
9: contrast← contrast + run k

10: end for
11: contrast← 1

M
· contrast

12: UpdateRankingList(S, contrast);
13: end for
14: end procedure

For a particular subspace, we consider the dissimilarity between its MDF
and CDF the percentage of the total area represented by their difference, with



respect to the MDF. Larger dissimilarities will produce higher contrast scores:

contrast =
1

M

M∑
k=1

∫ slmax

slmin

MDFDj (x)− CDFsl(x) dx

Here slmin and slmax are the multi-dimensional boundaries of the random
slice. The values calculated at each iteration are summed up, and the final con-
trast score for subspace S is returned as the mean of the individual scores. To
address the changing nature of the stream and to emphasize the current one,
the new and old values of the final contrast score are combined using a decay
function.

4.3 Tracking Relevant Subspaces over Time

Efficient generation of new subspace candidates is important. As noted in our
challenges, the data distribution within the stream might change over time. New
relevant subspaces might appear in the stream. If our algorithm does not assign
top rank to these subspaces, important information might get lost. A further
issue is that a superspace of a known high contrast subspace might yield a
higher contrast score. This superspace would be more interesting and valuable.
Traditional methods for generating patterns of higher dimensionality rely on
Apriori-like algorithms to do so. This bottom-up approach conflicts with the
challenge of instantly selecting high contrast projections. Thus, our algorithm
generates new subspaces in two phases: probability-based generation and random
generation of candidate subspaces. We will discuss this process in the following.

The algorithm implements a progressive tracking of subspaces, in the sense
that higher-dimensional subspaces are always generated and assessed later. With
each iteration, the subspaces grow in dimensionality. The new subspaces are
created by adding an additional dimension. Since there are many permutations
possible, considering all higher-dimensional subspaces as candidates would result
in a long candidate list. Processing such a list would require a large amount of
time and resources, rendering the algorithm impractical for stream processing.
For this reason we propose a so-called dimension selection function (DSF ) which
selects and returns the dimensions with a high probability of being part of a
high contrast subspace. Let DIM denote the set of dimensions available, and S
the set of the dimensions not contained in S: S = DIM \ S. The dimensions
used to create a new higher-dimensional subspace NS are generated based on
the existing subspace and the most promising dimensions selected by the DSF :
NS = S ∪DSF (S, gen k).

Therefore, gen k parameter specifies the number of dimensions selected by
DSF. Please note that the algorithm does not check all possible subspaces at each
time point, due to the potentially high number of new candidate subspaces. In
contrast to such a complete breadth first search, our algorithm tracks the higher
dimensional subspaces in a best-first search based on DSF. Figure 2 shows how
the relevant subspaces are used as seeds for the generation of new subspaces. The
elements of the set St0

2 of 2-dimensional subspaces generated at time point t0 are
used as seeds for the generation of the set St0

3 of 3-dimensional subspaces, which



Fig. 2. Shifting the subspace dimensionality from a time point to the next.

is analyzed at time point t1. The process is applied to all subspaces at the top
of the ranking list. We have implemented the DSF function as a frequency score
which records the occurrences of the dimensions in the top-ranked subspaces.
The frequency score is updated at each time point in the stream, based on the
current subspace list.

Another set of rand k new subspaces to check is randomly selected by choos-
ing different dimensions. In this stage, we select the dimensions which have rarely
been part of a high-contrast subspace so far. The rationale is that subspaces
which have been less relevant in the past could become relevant in light of the
new data. The final set of new candidate subspaces is given by the seeded and
random candidates selected by our algorithm, which are then assessed by our
contrast measure. Overall, this processing selects novel projections and refines
the previously selected ones. We expect it to keep track of changes and to adapt
to high-contrast projections in the data stream. We evaluate these properties in
the following.

5 Experimental Results

We have conducted experiments on two different types of data: synthetic and
real world data. We evaluated the quality of outlier detection based on synthetic
data and compare our high contrast projections vs. the full dimensional space and
other baseline solutions. Furthermore, we show the applicability of our method
on a real world database.

5.1 Synthetic Data

We have generated multiple synthetic datasets with different dimensionalities
(10, 20 and 30 dimensions). For each dataset we have inserted several high-
contrast projections at random locations within the stream data. Synthetic out-
liers were hidden in the full space and in selected projections. The stream time-
points when these outliers are set to appear have been chosen such that they
materialize just before a subspace becomes relevant, during the time the sub-
space is considered relevant and much after a subspace has become irrelevant. We
measure the accuracy of our method in comparison to several baseline solutions:
(1) without subspace selection (full space), (2) in one-dimensional projections,
(3) random projections, and (4) by using a traditional subspace search approach
(HiCS [7]) which requires the entire stream as a static database. In all cases,



LOF [19] was used as outlier detection method to detect outliers in the selected
subspaces. The overview of results is presented in Table 1. It contains the F1
score (i.e. the harmonic mean of precision and recall) as a quality measure. It
shows that high contrast projections yield better results.

dimensions full space one dim. random subspaces HiCS (static) HCP-StreamMiner

10 0.1905 0.3023 0.2250 0.7152 0.9256
20 0.1647 0.2353 0.1282 0.6887 0.9091
30 0.1205 0.2326 0.1013 0.6887 0.8943

Table 1. F1 score for outlier detection on synthetic data.

Fig. 3. HCP-StreamMiner tracking high contrast subspaces and outliers.

Let us discuss some details why HCP-StreamMiner outperforms the com-
petitors. In Figure 3 we depict a down-scaled version of our synthetic data
stream. Each block (column) represents 25 measurements within the 20 dimen-
sions (rows). The dimensions belonging to the same hidden subspace are coded
with the same color. Some of the hidden outliers are also listed, for demonstra-
tion purposes. In the first highlighted part of the stream, the subspace {A2, A3}
shows a high contrast; the outlier O1 is clearly visible. This is also the case for
O4 in {A6, A14, A15, A20} in the second snapshot of the stream. Such outliers can
only be detected if the correct subspace is selected. They are only detected by
HCP-StreamMiner and missed by other techniques. In contrast to this, accuracy
of static selection (HiCS) is affected by the fact that static implementations do
not take the transient nature of streams into account. A selected subspace will
be kept selected for the entire data stream. This results in the detection of false
positive outliers, and thus, lower F1 scores.



Fig. 4. Tracking high contrast subspaces in real-world data.

5.2 Real-World Data

We used a real world dataset containing energy consumption measurements.
The records contain hourly sensor recordings (in MWh), from multiple building
inside the KIT campus. A total of 62 buildings was selected as dimensions, for a
time span of one year. The data was streamed with 24 objects in a single window
– representing one day. Each object consists of all 62 buildings measured at the
same moment of time. Therefore, each stream object represents the complete set
of energy consumption in a multi-dimensional feature vector.

In Figure 4 we present an excerpt from the tracking of relevant subspaces in
the real-world data. The numbers in the legend represent the building IDs. Each
column corresponds to a calendar week. We observe that some of the selected
subspaces tend to maintain their high contrast throughout the stream ({30, 32},
{55, 54}). However, some of them are considered relevant only in specific time
points. For example, {15, 23} and {17, 19, 18} seem to be relevant only in the
very early and late stage respectively. This real world example illustrates the
change of high contrast subspaces over time. It shows that HCP-StreamMiner is
not restricted to a single projection and finds multiple projections in the stream
by adapting over time.

6 Conclusion and Future Work

In this paper we have presented a new data mining approach for the selection of
high-contrast projections in multi-dimensional streams. The HCP-StreamMiner
algorithm searches for dependent dimensions containing outliers in contrast to
clustered data. The proposed algorithm assesses the contrast of subspaces in a
one-pass solution using cluster features as stream summarization. It outputs a
ranking of the most promising subspaces and updates this ranking incrementally
to keep track of changes in the data distribution. Experiments show that our
approach is able to detect outliers that are hidden in different projections of the
data. Such outliers were not detectable by previous algorithms that search for
outliers in the full dimensional space.

For future work we aim at an interactive exploration based on high contrast
projections. To this end, we would like to integrate user feedback into our sub-
space selection process. Presenting a first rough approximation of high contrast



subspaces might give the user a first impression of dependent dimensions. For
the following stream data, user feedback could be integrated as constraints into
our refinement procedure. Hence, projections could be selected and refined based
on both data distribution and user preferences.
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