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Disertacijos 
tema, tyrimo 
objektai ir 
tikslas 

• Preliminari disertacijos tema:

• Klasifikatoriaus (nesubalansuotos) mokymo aibės 
optimizavimas, siekiant geresnės klasifikavimo 
kokybės.

• Tyrimo objektai:

• Finansinio sukčiavimo duomenų optimizavimas, 
siekiant tikslesnių mašininio mokymosi metodų 
rezultatų.

• Tikslas:

• Sukurti arba patobulinti nesubalansuotų duomenų 
optimizavimo metodą, skirtą anomalinių įvykių 
identifikavimui ir jų prevencijai.



Tyrimo 
uždaviniai

• Identifikuoti tinkamus metodus nesubalansuotos 
mokymo aibės optimizavimui;

• Identifikuoti aktualias mokslines problemas, 
kylančias uždaviniuose, susijusiuose su finansinio 
sukčiavimo aptikimu;

• Sukurti arba patobulinti algoritmą nesubalansuotos 
mokymo aibės optimizavimui atsižvelgiant į naujo 
taško klasifikavimą;

• Pritaikyti sukurtą arba patobulintą metodą 
nesubalansuotiems duomenims ir atlikti gautų 
duomenų analizę, rezultatų apibendrinimą, išvadų 
parengimą.



2021–2022m.
STUDIJŲ PLANAS IR JO VYKDYMO SUVESTINĖ

Studijų metai Egzaminai 1 Dalyvavimas
konferencijose 2

Publikacijos 3

Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Planas Įvykdyta Būklė 4

I (2021/2022) 3 3 1 2 Priimta
publikavimui

II (2022/2023) 1 1 1

III (2023/2024) 1 1

IV (2024/2025) 1

Iš viso: 4 3 3 2 3



Egzaminai

Mašininis mokymasis Išlaikyta – pirmas pusmetis Išlaikyta. Įvertinimas 10

Netiesiniai statistikos modeliai masinių 
duomenų analizėje

Išlaikyta – antras pusmetis Išlaikyta. Įvertinimas 10

Informatikos ir informatikos inžinerijos 
tyrimo metodai ir metodika

Išlaikyta – antras pusmetis Išlaikyta. Įvertinimas 9

2021–2022m.
ATASKAITINIŲ METŲ DARBO PLANAS IR JO SUVESTINĖ



2021–2022m.
ATASKAITINIŲ METŲ DARBO PLANAS IR JO SUVESTINĖ

Konferencijos pavadinimas Pranešimo pavadinimas Konferencijos tipas

12th Conference: Data Analysis Methods 
for Software Systems, 
2021.12.02/04 , Druskininkai

„Forbearance prediction using XGBoost and 
LightGBM Models“

Nacionalinė konferencija

EURO 2022
2022.07.03 /06  ESPOO, FINLAND

„Clustering-based optimization in fraud 
detection classifier training“

Tarptautinė konferencija

Publikacijos tipas Publikacijos pavadinimas Literatūros šaltinis

PROCEEDINGS
„Forbearance prediction using XGBoost and 
LightGBM Models“

Bernatavičienė J. (2021) “Data Analysis Methods 
for Software Systems”, Vilnius University 
Proceedings, 17, pp. 1-82. doi: 
10.15388/DAMSS.12.2021

Chapter in the book “Data Science in 
Application

„Imbalanced Data Classification Approach 
Based on Clustered Training Set“

Priimta publikavimui



Mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo planas:
Darbo  pavadinimas Atlikimo terminai

1.

Mokslinių tyrimų disertacijos tema apžvalga ir analizė (Lietuvoje ir užsienyje):

1.1. Disertacijos tyrimo objekto detalizavimas.

1.2. Atlikti būdų klasifikatorių veikimo optimizavimui analitinę apžvalgą.

1.3. Nustatyti (identifikuoti) mokslines problemas, kylančias uždaviniuose, susijusiuose su klasifikavimo 
kokybės optimizavimu, o taip pat ir naudojant giliuosius neuroninius tinklus.

1.4. Tyrimo tikslo suformavimas.

2021 m. gruodžio mėn. – 2022 m. vasario mėn.

2021 m. gruodžio mėn. – 2022 m. spalio mėn.

2022 m. kovo mėn. – 2022 m. spalio mėn.

2022 m. kovo mėn. – 2022 m. spalio mėn.

2.

Mokslinio tyrimo vykdymas:

2.1. Tyrimo metodikos sudarymas:

2.1.1. Tyrimo metodikos iškeltiems uždaviniams spręsti parinkimas;
2.1.2. Teorinio ir empirinio tyrimų suplanavimas pagal pasirinktą metodiką.

2.2. Teorinis tyrimas: 

2.2.1. Klasifikatorių efektyvumo galimybių tyrimas optimizuojant mokymo aibės taškų parinkimą.
2.2.2. Giliųjų neuroninių tinklų panaudojimo galimybių optimaliai mokymo aibei rasti tyrimas.

2.3. Empirinis tyrimas:

2.3.1. Sudarytų metodų pritaikymas praktinių uždavinių sprendimui.
2.3.2. Gautų duomenų analizė, rezultatų apibendrinimas, išvadų parengimas.

2022 m. kovo mėn. – 2022 m. spalio mėn.
2022 m. kovo mėn. – 2022 m. spalio mėn.

2022 m. lapkričio mėn. – 2023 m. spalio mėn.
2022 m. lapkričio mėn. – 2023 m. spalio mėn.

2024 m. kovo mėn. – 2024 m. spalio mėn.
2024 m. spalio mėn. –2025 m. vasario mėn.

3.

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

3.1. Tikslų, uždavinių, tyrimo metodikos, ginamųjų teiginių patikslinimas;

3.2. Analitinės disertacijos dalies parengimas;

3.3. Teorinės disertacijos dalies parengimas;

3.4. Eksperimentinės disertacijos dalies parengimas;

3.5. Bendrųjų išvadų formulavimas.

2024 m. spalio mėn. – 2025 m. vasario mėn.

2024 m. kovo mėn. – 2025 m. rugpjūčio mėn.

2024 m. kovo mėn. – 2025 m. rugpjūčio mėn.

2024 m. kovo mėn. – 2025 m. rugpjūčio mėn.

2024 m. kovo mėn. – 2025 m. rugpjūčio mėn.
4. Daktaro disertacijos parengimas ir svarstymas padalinyje 2025 m. rugsėjo mėn.

5 Daktaro disertacijos gynimas 2025 m. lapkričio mėn.



Literatūros apžvalga 
ir naudojami 
įrankiai:

• Web of Science

• Mendeley

• Straipsnių dokomentacija 
excel formate: 



1.2. Atlikti būdų klasifikatorių 
veikimo optimizavimui analitinę 
apžvalgą

• Nesubalansuotos mokymų aibės problemos mašininio mokymosi 
kontekste:

• Standartiniai mašininio mokymosi algoritmai yra dažniausiai 
nepritaikyti nesubalansuotoms duomenų aibėms 

• Nesubalansuotos duomenų aibės dydis dažniausiai kelia 
papildomų problemų

• Triukšmas duomenyse sukvalifikuojamas kaip viena iš klasių 

• Dažniausiai siūlomi sprendimo būdai:

• Didesnės klasės narių išretinimas mokymų aibėje (undersampling)

• Mažesnės klasės narių generavimas/kopijavimas (oversampling) 



Mokslines problemas, kylančios uždaviniuose, 
susijusiuose su klasifikavimo kokybės optimizavimu

• Oversampling:
• Pridėjus papildomų tos pačios eilutės kopijų modelis gali persimokyti (overfitting) 

[Random oversampling]
• Gali atsirasti klasių persidengimas [SMOTE]
• Reikalauja pakankamai daug atminties laikymui ir skaičiavimams

• Undersampling:
• Išmetus įrašus iš duomenų aibės gali būti prarasta svarbi informacija apie

daugumos klasę. [Random undersampling]

• Unsupervised learning:
• Klasterizavimas: tinkamas klasterių kiekio parinkimas ir kintamieji optimaliai

skirstantys duomenis į klasterius



Tyrimo metodikos iškeltiems 
uždaviniams spręsti parinkimas

Kuriamas metodas

01
Parenkami 
duomenų rinkiniai 
kuriamam metodui 
įvertinti

02
Atliekami 
eksperimentai

03
Grįžtamasis ryšys: 
metodo idėjos 
vystymas 
atsižvelgiant į 
rezultatus

04



Teorinio ir empirinio tyrimų suplanavimas pagal pasirinktą metodiką. 

Publikacija knygoje „Data Science in Application“

Leidykla „Springer“



Straipsnio grafinė santrauka

Training set Clustering

Undersampling each 
cluster

Train the models

Unseen data classification

Experimental search for the best feature 
subset and number of clusters

Measure – Silhouette score

F1= 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

Shortest Euclidian distance to a cluster 
center



Egzaminai:

• Fundamentalieji 
informatikos ir 
informatikos inžinerijos 
metodai

Publikacijos:

• Publikacija Springerio 
leidinyje

Konferencijos:

• 13th Conference „Data 
Analysis Methods for 
Software Systems“,

Pranešimai:

• Lietuvos Aktuarų 
Asociacijoje
(2022.10.20)

Teorinis tyrimas: 

• Klasifikatorių efektyvumo 
galimybių tyrimas 
optimizuojant mokymo aibės 
taškų parinkimą.

• Giliųjų neuroninių tinklų 
panaudojimo galimybių 
optimaliai mokymo aibei rasti 
tyrimas.

KITO PUSMEČIO DARBO PLANAS



Klausimai?

Ačiū už dėmesį!


