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Tikslai

• Pagrindiniai projekto tikslai:
1. Paruošti kalbinius išteklius DVIkalbiam automatiniam  

Terminų Atpažinimui (DVITAS), 

2. Pritaikyti šiuolaikinius dvikalbio terminologijos 
atpažinimo metodus (giliojo mokymosi sistemas),

3. Sukurti anglų-lietuvių kibernetinio saugumo (KS) 
terminų bazę.



Kibernetinio saugumo sritis

• Tyrimui pasirinkta kibernetinio 
saugumo (KS) terminologijos sritis, 
nes mes galvojame:

₋ kad ši sritis yra ypatingai svarbi 
šiandienos skaitmeniniame pasaulyje;

₋ ši sritis yra greitai besikeičianti;

₋ lietuviška KS terminologija turėtų būti 
standartizuota.



DVITAS (BiTE)

• DVIkalbis automatinis Terminų AtpažinimaS (angl. Bilingual 
Terminology extraction (BiTE) ) yra suprantamas kaip metodas, kurį 
naudojant terminija automatiškai atpažįstama lygiagrečiuosiuose ir 
palyginamuosiuose tekstuose.

• Automatinis terminų atpažinimas lygiagrečiuosiuose tekstynuose jau 
yra naudojamas keletą dešimtmečių.

• Tačiau palyginamųjų tekstynų svarba labai auga...



Lygiagretieji vs palyginamieji duomenys

Lygiagretieji duomenys
• Vertimo kalba yra veikiama

originalios kalbos;

• Lygiagrečiųjų duomenų trūkumas;

• Įvairovės trūkumas: daugiausia ES 
dokumentai;

• Sunkesnis ir brangesnis kūrimas
(reikalingas lygiavimas);

• BET: lengviau yra atlikti DVITĄ.

Palyginamieji duomenys
• Originali kalba yra natūralesnė;

• Tyrimams prieinama daugiau 
duomenų;

• Duomenys yra įvairesni;

• Lengvesnis ir pigesnis kūrimas;

• BET: juose sunkiau yra atlikti 
DVITĄ.



DVITAS tekstynų sistema



Tekstų tipai
Anglų-lietuvių lygiagretusis tekstynas Anglų lietuvių palyginamasis tekstynas

1,4 mln. žodžių
4 mln. žodžių

Laikotarpis: 2010-2021

LT
EN



Tekstynai CLARIN-LT saugykloje
Anglų-lietuvių palyginamasis ir lygiagretusis 
tekstynai šiuo metu yra laisvai prieinami 
CLARIN-LT saugykloje:

• Palyginamasis tekstynas: neanotuotos 
ir morfologiškai anotuotos versijos 
prieinamos:

https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/4
7

• Anglų-lietuvių lygiagretusis: 
nelygiuotos ir lygiuotos TMX formato 
versijos prieinamos:

https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.118
21/46

https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/47
https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/46


Tekstynai Sketch Engine platformoje



Auksinio standarto tekstynų kūrimas



Lygiagretusis auksinio standarto tekstynas Palyginamasis auksinio standarto tekstynas

Laikotarpis: 2011-2021, dydis: po 0,1 mln. žodžių

• ES reglamentai;
• ES direktyvos;
• ES Komisijos komunikatai;
• ES Komisijos rekomendacijos.

• LT: LR KS strategija ir įstatymas; Vyriausybės 
nutarimai;

• EN: JAV KS strategija;

• LT: NKSC ataskaitos ir rekomendacijos;
• EN: ENISA ataskaitos;

• LT&EN: KS vadovėliai, moksliniai darbai;

• LT&EN: Žiniasklaidos straipsniai (naujienų 
portalai ir specializuoti portalai).

Auksinio standarto tekstynai



Sąvokiniai anotavimo kriterijai ir žymų rinkinys

Žymų rinkinys (angl. tagset):
ks, 
kse,
kss,
ksse,
ksdp.



Anotavimo programinė įranga QuickTag



Anotuoti tekstai neuroninių tinklų mokymuisi
(3)<START:kse|undefined|undefined>Cybersecurity incidents<END> can trigger a

broader crisis, impacting sectors of activity beyond
<START:ksse|undefined|undefined>network and information systems<END> and
<START:ksse|undefined|undefined>communication networks<END> ; any
appropriate response must rely upon both
<START:kse|undefined|underfined>cyber and non-cyber mitigation
activities<END> .</seg></tuv>

(3) <START:ks|undefined|undefined>kibernetinio saugumo incidentai<END>
gali sukelti platesnę krizę ir paveikti sektorius, kurių veikla neapsiriboja 
<START:kss|undefined|undefined>tinklais ir informacinėmis 
sistemomis<END> ar <START:kss|undefined|undefined>ryšių tinklais<END> ; 
bet koks tinkamas reagavimas turi būti grindžiamas ir 
<START:ks|undefined|undefined>kibernetinėmis, ir nekibernetinėmis 
poveikio mažinimo priemonėmis<END> ;</seg></tuv> </tu>



Papildomos anotacijos

Nepilni terminai ataka [žyma: nepilnas terminas, komentaras: pilnas
terminas kibernetinė ataka]

Akronimai CERT [žyma: akronimas, komentaras: Cyber
Emergency Response Team]

EN terminai, EN-LT hibridai 
lietuviškuose sakiniuose

„Man in the middle“ ataka [žyma: hibridinis 
terminas]

Pavadinimų semantinės 
grupės

ENISA [žyma: institucijos pavadinimas]

Lizdiniai terminai sudėtiniai terminai/pavadinimai, į kuriuos įeina KS 
terminai, išskaidomi ir anotuojami atskirai



Anotuotų terminų eksportavimas tyrimams



Anotavimo problemos
• KS ar KSS terminas?

ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra

valstybės informacinis išteklius

• Terminas ar pavadinimas?

TDSS, AAEH; CSIRT, CERT

• EN terminas ar LT terminas?

"phishing", phishing'as, phishingas



Anotavimo
rezultatai

Palyginamasis 
tekstynas:

4,440 EN 
anotacijų ir
11,534 LT 
anotacijų.

Lygiagretusis 
tekstynas:

3,238 EN 
anotacijų ir

3,227 LT 
anotacijų.



KS palyginamojo tekstyno LT dalies
anotacijų tyrimo rezultatai



KS terminų tankis ir įvairovė skirtingo žanro tekstuose



Terminų bazės kūrimas



Terminų klasifikacijos kūrimas



Terminų tvarkybos programinės įrangos platforma
Terminologue



Projekto svetainė:

https://klc.vdu.lt/dvitas/lt

Ačiū už dėmesį!

https://klc.vdu.lt/dvitas/lt

