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• Šiuo metu viešoji erdvė dėl neapykantos 

kalbos ir neapykantos nusikaltimų stebėsenos 

vyksta pasitelkiant raktažodžių pagrindu 

veikiančią monitoringo sistemą. 

• Problemos mastas yra reikšmingas, nes 

dabartinė sistema neatitinka poreikio. 

Daugybė neapykantos kalbos viešoje erdvėje 

lieka nepastebėta, nusižengę asmenys 

nenustatyti, įsivyrauja nebaudžiamumo 

pojūtis, tai savo ruožtu lemia tokios kalbos 

viešoje erdvėje gausėjimą. 

• Monitoringo sistemos, veikiančios 

raktažodžių pagrindu, teikiamų 

pranešimų skaičius yra labai didelis, ji 

nėra efektyvi. Dauguma teikiamų 

pranešimų yra „tušti“, juose nėra 

neapykantos kalbos, tačiau jų peržiūrai 
naudojamas darbo laikas. Kitaip 

tariant, reikalingas aktyvus žmogiškųjų 

resursų, kurie institucijoje yra itin 

riboti, įsitraukimas.  
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Technologinis sprendimas, galintis kiek įmanoma 

tiksliau atpažinti viešai prieinamas neapykantos 

kalbos apraiškas internete ir atlikti jų stebėseną. 
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• Sprendimas gebėtų semantiškai nustatyti neapykantos 

kalbą pagal užduotus raktažodžius; 

• Nesudėtinga ir patogi naudoti vartotojo aplinka; 

• Komentaras turi būti siejamas su pirminiu informacijos 

šaltiniu; 

• Galimybė apdoroti ir tvarkyti sistemos teikiamus 

duomenis, pvz., statistiką; 

• Galimybė tobulinti sistemą (kuriamos sistemos versijos, 

prieiga prie pagrindinės funkcijos). 

 

 

 

 

 

• Aptinkamas realių neapykantos kalbos komentarų kiekis; 

• Kiek įmanomai tiksliau semantiškai pateikiama 

informacija. 

 

 

• Dažnai į neteisėto turinio posakius 

(žodžius) įterpiami papildomi 

simboliai (taškai, tarpai). Tai 

apsunkina monitoringo sistemos 

galimybes aptikti neteisėtą turinį; 
• Neteisėtas turinys gali būti 

pateikiamas paveikslų pavidalu 

arba piktogramomis (angl. emoji, 

sticker); 

• Tam tikros platformos turi apsaugą 

nuo tokių sprendimų, o tai kelia 

problemų norint aptikti 

neapykantos kalbą. 
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• Esame pasirengę teikti visą turimą informaciją, susijusią su sprendimo sukūrimu – raktažodžius, 
neapykantos kalbos pavyzdžius; 

• Atlikdami neapykantos kalbos prevenciją turime galimybę siūlyti diegti monitoringo sistemą 

visuomenės informavimo priemonėms; 

• Tarnyba pirktų tinkamai veikiančio monitoringo įrankio paslaugas. 

 

• Turimais duomenimis, tokio pobūdžio viešosios erdvės monitoringo (stebėsenos) sistema veikia 

Prancūzijoje. 

• Sukurtas įrankis turi potencialą būti panaudojamas kitų sričių monitoringo veiklose. 
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