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STUDIJŲ PLANO 
VYKDYMAS



Visų studijų planas, vykdymo 
suvestinė 
Studijų metai Egzaminai Dalyvavimas 

konferencijose
Publikacijos

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Būklė

I (2018/2019) 1 1 1

II (2019/2020) 1 3 1 1 Publikuota

III (2020/2021) 2 1 1 1 Įteikta 

IV (2021/2022) 1 1



Ataskaitinio pusmečio darbo planas 
ir jo įvykdymas 

Egzaminai Publikacijos Dalyvavimas konferencijose

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta
1. Didžiųjų 

duomenų 
analitika

2. Mašininis 
mokymasis

Išlaikyta 
II studijų 
metais

Tyrimo rezultatų 
pristatymas 
tarptautinėje 
mokslinėje 
konferencijoje.

Šis 
uždavinys 
įvykdytas 
II studijų 
metais

Empirinio tyrimo 
rezultatų 
publikavimas 
(recenzuojamame 
leidinyje, CA WoS
su Impact Factor).

Publikacija 
parašyta ir įteikta 
recenzuojam 
leidiniui „Machine
Learning“ (CA WoS
su Impact Factor)



Visų mokslinių tyrimų ir disertacijos 
rengimo etapai 
1. Mokslinių tyrimų disertacijos tema apžvalga ir analizė 
2. Mokslinio tyrimo vykdymas:

1. Tyrimo metodikos sudarymas
2. Teorinis tyrimas
3. Empirinis tyrimas
4. Gautų duomenų analizė, apibendrinimas, išvadų parengimas 

3. Atskirų daktaro disertacijos dalių (tyrimo metodikos, rezultatų, ginamų 
teiginių, išvadų, ir kt.) parengimas 

4. Daktaro disertacijos parengimas ir svarstymas padalinyje 
5. Daktaro disertacijos gynimas 



PROBLEMOS APIBRĖŽIMAS,
TYRIMO OBJEKTAS, 
TIKSLAI IR 
PLANUOJAMI GAUTI REZULTATAI



Tyrimo tikslas

Sukurti apsimetinėjimo atakoms atsparų 
metodą, grįstą giliaisiais neuroniniais 
tinklais ir natūralios kalbos apdorojimo 
algoritmais, kuris leistų efektyviai ir 
patikimai atpažinti duomenų išviliojimo 
internete (angl. „Phishing“) tinklapius.



Tyrimo objektas

1. Mašininio mokymo ir giliojo mašininio 
mokymo algoritmai, skirti atpažinti 
duomenų išviliojimo internete tinklapius.

2. Atsparūs priešiškoms atakoms algoritmai 
(angl. „Adversarial Machine Learning“).



Tyrimo uždaviniai

1. Atlikti literatūros analizę, išanalizuoti state-of-the-art
algoritmus duomenų išviliojimo internete tinklapių 
atpažinimui.

2. Atkartoti state-of-the-art algoritmų rezultatus.
3. Sukurti duomenų rinkinius eksperimentų vykdymui.
4. Pasiūlyti naują efektyvesnį duomenų išviliojimo internete 

tinklapių atpažinimo metodą.
5. Atlikti eksperimentinius tyrimus, palyginant pasiūlytą 

metodą su state-of-the-art algoritmais.



Planuojami rezultatai

1. Atlikta literatūros analizė, palyginant pažangiausius tyrimo srities algoritmus;
2. Atlikti eksperimentiniai tyrimai:

ü Mašininio mokymosi algoritmų efektyvumo palyginimas;
ü Giliojo mašininio mokymosi (GMM) algoritmų efektyvumo palyginimas;
ü GMM algoritmų (RNN, LSTM, GRU, CNN, kt.) efektyvumo tyrimai, naudojant 

natūralaus teksto apdorojimo technikas (N-grams, word embedings, kt.). 
ü Naujo GMM algoritmo kūrimas, sprendžiant apibrėžtus uždavinius.
ü Pasiūlyto GMM algoritmo eksperimentinis tyrimas analizuojant jo efektyvumą;
ü Pasiūlyto GMM algoritmo atsparumo priešiškoms atakoms (angl. „Adversarial

Machine Learning) eksperimentiniai tyrimai.



PER PUSMETĮ GAUTŲ 
MOKSLINIŲ REZULTATŲ 
PRISTATYMAS

KITO PUSMEČIO PLANAS



Tyrimų motyvacija



Tyrimų motyvacija



Tyrimų tikslas ir idėja



GAN



Naudojamas Wasserstein GAN (WGAN) 

GAN



Pasiūlytas GAN



Antro pusmečio rezultatų 
apibendrinimas
• Veikiantis GAN modelis
• Veikiantis Autoencoder modelis
• Sukaupta sintetinių fišingo URL duomenų aibė
• Sukurtas naujas fišingo URL klasifikatorius, naudojantis tokį patį kalbos 

modelį, kaip GAN
• Atlikti eksperimentai
• Parašyta ir įteikta ISI publikacija



Kito pusmečio darbų planas

• Paskutiniojo tyrimo rezultatų pristatymas tarptautinėje konferencijoje
• Disertacijos rašymas
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