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Bendra informacija

◼ Disertacijos pavadinimas: „Giliojo mašininio mokymo 

taikymas jūrų transporto eismo duomenims klasifikuoti“

◼ Darbo vadovas: dr. Povilas Treigys

◼ Konsultantas: dr. Arūnas Andziulis

◼ Doktorantūros pradžia:  2016 m.

◼ Planuojama doktorantūros pabaiga:  2020 m.
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Informacija apie tyrimą
◼ Tyrimo objektas:

◼ jūrų transporto priemonių eismo duomenys

◼ Tyrimo tikslas:

◼ ištirti ir pasiūlyti būdus jūrų transporto duomenų klasifikavimui ir neįprasto 

eismo aptikimui.

◼ Tyrimo uždaviniai:

❑ apžvelgti esamus jūrų transporto klasifikavimo ir neįprasto eismo 

aptikimo būdus AIS (automatinės identifikavimo sistemos) duomenyse;

❑ ištirti klasikinius jūrų transporto klasifikavimo ir neįprasto eismo aptikimo 

AIS duomenyse būdus; 

❑ ištirti ir pritaikyti giliuoju mokymusi grindžiamus algoritmus transporto 

duomenims klasifikuoti;

❑ atlikti eksperimentinį klasifikatorių vertinimą.

◼ Planuojami rezultatai:

❑ jūrų transporto eismo klasifikavimo ir neįprasto eismo aptikimo 

algoritmus įgyvendinantis programų sistemos prototipas.
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2017/2018 darbo planas

◼ Studijų planas:

 egzaminas „Loginiai dirbtinio intelekto pagrindai“, 7 ECTS, prof. 

habil. dr. Albertas Čaplinskas

◼ Mokslinių tyrimų publikavimas:

 analitinio tyrimo rezultatų publikavimas recenzuojamame 

periodiniame moksliniame leidinyje.

◼ Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kitose 

doktorantų mobilumo veiklose:

 dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje konferencijoje pristatant 

disertacijos teorinio tyrimo rezultatus.

 sudalyvauti bent vienoje tarptautinėje doktorantų mokykloje.
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Ataskaita už 2017/2018 mokslo metus (1) 

◼ Išlaikyti egzaminai:

 egzaminas „Loginiai dirbtinio intelekto pagrindai“, 7 ECTS, 

Vertinimo komisija: prof. habil. dr. Albertas Čaplinskas, prof. dr. Saulius 

Gudas, doc. dr. Audronė Lupeikienė – Įvertinimas 9 (l. gerai)

◼ Mokslinių tyrimų publikavimas:

 Venskus, Julius; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Tamulevičius, 

Gintautas; Medvedev, Viktor; 

Unsupervised Neural Network Retraining: Real-time Maritime 

Traffic Anomaly Detection Based on History Data Embedding, 

Neural network world. Czech Technical University in Prague. ISSN 

1210-0552.  - Įteiktas

◼ Pranešimai konferencijose:

 Venskus, Julius; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Retraining 

strategies of modified SOM for abnormal marine traffic detection; 

Materials, Methods & Technologies 2018 : 20th International 

conference. Elenite, Bulgaria, June 26-30, 2018. International Scientific 

Events 
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Ataskaita už 2017/2018 mokslo metus (2) 

◼ Dalyvavimas seminaruose, kitose doktorantų mobilumo 

veiklose:

 BigSkyEarth Training School 2018: GPU-based analytics and data 

science. COST Action: TD1403, Training School Title: Third training 

school, Venue: Centro De Tecnologías De Interacción Visual Y 

Comunicaciones, Vicomtech, San Sebastian, Spain, Training School 

Dates: 2018-04-03 09:00:00 - 2018-04-09 18:00:00

 Venskus, Julius; Treigys, Povilas; Bernatavičienė, Jolita; Medvedev, 

Viktor. Retraining strategies for abnormal marine traffic detection // 

9th International workshop on Data Analysis Methods for Software

Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December

2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 

54. 

 Pranešimas: VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų 

instituto KSG seminare: Venskus Julius, Savi-organizuojančio 

neuroninio tinklo (SOM) ir virtualaus feromono integravimas neįprastam 

laivų eismo aptikimui, 2018m. Vilnius
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• E. Martineau ir J. Roy „Maritime Anomaly Detection: Domain Introduction 

and Review of Selected Literature“

• Praeities duomenyse atrastų šablonų atpažinimas ir naujai gaunamų 

duomenų klasifikavimas pagal surastus šablonus. Jei nauji duomenys 

neatitinka surastų šablonų (normaliam modeliui) jie klasifikuojami 

kaip anomalūs (neįprasti).

• Nagrinėjama jūrinio sektoriaus anomalijos dalis – neįprastas laivų 

eismas.

• Laivo geografinė padėtis.

• Laivo padėtis kitų laivų ar kliūčių atžvilgiu.

• Laivo greitis ir kryptis.

• Aukščiau išvardintų savybių kitimas laiko atžvilgiu.

• Kitų sąlygų įtaka aukščiau išvardintoms savybėms. 

• Dažniausiai aptinkami straipsniuose terminai “outliers,” “anomalies,” 

“unusual,” „abnormal“, „marine traffic“. 

Jūrinio sektoriaus anomalija
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Įvadas(2)



Automatinė indentifikavimo sistema (AIS)

Duomenų šaltiniai (1)
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• Meteorologiniai duomenys

• Bangavimo kryptis ir stiprumas

• Vėjo kryptis ir stiprumas

• Šaltinio tipai

• Tiesioginiai matavimai (LHMT)

• Modelio ECMWF (European Center for 
Medium range Weather Forecasting)

Duomenų šaltiniai (1)
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2016/2017 Tyrimas
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2016/2017 sukurtas modifikuotas SOM skirtas aptikti 

neįprastus laivų eismo atvejus.
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2016/2017 Rezultatai 
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2016/2017 Rezultatai 



2017/2018 Tyrimas

Unsupervised Neural Network Retraining: Real-time 

Maritime Traffic Anomaly Detection Based on History Data 

Embedding.
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Neprižiūrimasis neuroninio tinklo permokymas: Laivų eismo 

anomalijos aptikimas realiu laiku paremtas istorinių 

duomenų įterpimu.



•Tiriamos permokimo strategijos:

•Strategija I: Permokymas su visais turimais 
duomenimis (batch learning).

•Strategija II: Permokymas tik su naujais 
duomenimis, naudojant senas neuronų reikšmes.

•Strategija III: Permokymas su naujais duomenimis 
ir dalimi istorinių duomenų.

Permokymo strategijos
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Strategija I

Permokymų seka
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Strategija I

Rezultatai
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1-a laiko atkarpa 3-a2-a

3-a imtis
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1-a duomenų imtis
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1-as  
apmokymas
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Strategija II

Permokymų seka
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Strategija II Rezultatai
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Strategija III

Permokymų seka

1-a laiko atkarpa 3-a2-a

3-a imtis
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1-a duomenų imtis
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1-as  
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10% 
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Strategija III Rezultatai



• Surinkti laivų eismo ir meteorologinius duomenis iš kelių 
skirtingų geografinių regionų. 

• Pritaikyti kelių tipų giliuosius neuroninius tinklus, kad 
atpažintų neįprasto laivų eismo atvejus, ir ištirti jo 
klasifikavimo rodiklius bei paliginti su prieš tai tirtais 
algoritmais.

Ateities darbai
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Ačiū

Klausimai?
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