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C. SINTEZA LUCRĂRII DE DOCTORAT 

În contextul în care societatea actuală devine din ce în ce mai dependentă de soluţiile 

software, riscurile legate de securitatea cibernetică s-au diversificat. Utilizarea tehnologiilor 

informatice moderne aduce numeroase beneficii, dar şi provocări la nivel de securitate. Dată fiind 

frecvenţa mare cu care apar noi forme de malware şi de atacuri cibernetice, specialiştii din domeniul 

securităţii cibernetice întâmpină dificultăţi în a fi la curent cu cele mai noi informaţii necesare 

protecţiei sistemelor informatice. 

Teza propune soluţii pentru facilitarea informării cu privire la cele mai importante aspecte 

actuale legate de securitate cibernetică. În acest scop este proiectat un sistem software de indexare 

semantică şi implementată o soluţie software de analiză cognitivă de documente. Soluţiile au la 

bază modele bazate pe ontologii de domeniu şi pe Machine Learning, specializate pentru domeniul 

securităţii cibernetice. Sunt analizaţi indicatorii de performanţă ai modelului de învăţare automată 

implementat şi sunt comparaţi cu cei ai altor proiecte asemănătoare identificate în literatura de 

specialitate. 


