
ATVEJIS 3 
Medijos ir algoritmai. Renkuosi turinį ar turinys renkasi mane?

VAIZDO ĮRAŠŲ PLATFORMA „YOUTUBE“ 
IR „FILTRŲ BURBULAI“

Prieiga: <youtu.be/o13Yi9pZ3Hg>.

Metodinę priemonę parengė Rūta Binkytė-Sadauskienė, baigusi Kultūros istorijos ir antropologijos studijas Vilniaus 
universitete bei Duomenų mokslo studijas Edinburgo universitete (Škotija). Šiuo metu Rūta dirba inžiniere-tyrė-
ja Prancūzijos Nacionaliniame informatikos institute (Institut national de recherche en sciences et technologies 
du numérique, INRIA) ir savo interdisciplininę patirtį taiko etiško ir paaiškinamo dirbtinio intelekto tyrimų bei 

algoritminių medijų raštingumo srityse.
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MEDIJOS IR ALGORITMAI
Didžioji dalis šiuolaikinės skaitmeninės medijos yra neatsiejama nuo kompiuterinių algoritmų. Juos rasi-
me interneto naujienų portaluose, socialiniuose tinkluose, informacijos paieškos sistemose, vaizdo įrašų 
transliavimo portaluose ir interneto parduotuvėse. Žinoma, kompiuterinės programos slypi už kiekvieno žo-
džio ar vaizdo, kurį matome kompiuterio ekrane. Tačiau yra algoritmų 
grupė, skirianti interneto medijas nuo suskaitmeninto turinio – tai 
turinio filtravimo ir rekomendacinės sistemos. Filtravimo ir reko-
mendacijų algoritmai siekia įvertinti vartotojo poreikius ir atspėti 
koks turinys jai / jam būtų įdomus. Plačiąja prasme, algoritmas – tai 
receptas, tam tikrų instrukcijų rinkinys; šiuo atveju – receptas, 
skirtas patenkinti individualaus vartotojo (ar jų grupės) skonį. 
Rekomendacinės sistemos rūšiuoja vaizdo klipus „Youtube“ platfor-
moje ir paveikslėlius „Instagram“, teikia muziką „Spotify“, atrenka 
aktualiausias naujienas „Google News“ ir siūlo pirkinius „Amazon“ 
interneto parduotuvėje. Panašūs algoritmai veikia ir daugumoje in-
terneto naujienų portalų. 

KAIP SUKURIAMAS VARTOTOJO POMĖGIŲ 
„RECEPTAS“?
Turinio filtravimo ir rekomendacinės sistemos tikslas – atspėti, ko nori vartotojas. Arba, panaudojant 
anksčiau minėtą metaforą, rasti receptą, kuris labiausiai atitiktų kiekvieno individualų skonį. Tačiau 
iš kur sistema gauna šį receptą? Jo kūrimui algoritmui reikia sužinoti kuo daugiau apie vartotoją arba, 
vartojant šiam kontekstui labiau įprastą kalbą, surinkti apie ją / jį duomenis. Šiuolaikinės sistemos yra 
grįstos mašininiu mokymusi (angl. machine learning): jos negauna tiesioginių instrukcijų iš inžinierių, o 
mokosi iš duomenų. Labiausiai paplitusi filtravimo forma yra koloboratyvi (grįsta bendradarbiavimu; žiūrė-
kite pav. Nr. 1). Tai reiškia, kad reikiamus duomenis algoritmas gauna iš paties vartotojo, nepriklausomai 

Idomus faktas: žodis „algori-
tmas yra kilęs iš sulotyninto 

senovės Irano matematiko ir 
astronomo, traktato „Algebra“ 
autoriaus, vardo formos – Al-
gorizmi. Vėlyvaisias viduram-
žiais šiuo vardu vadinta visa 

dešimtainė skaičių sistema.
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nuo to, ar šis bendradarbiauja sąmoningai, ar net nenutuokia, kokias žinias apie jį renka sistema. Šiuo 
aspektu koloboratyvus turinio filtravimas skirstomas į tiesioginį (angl. explicit) ir netiesioginį (angl. 
implicit). Pirmuoju atveju duomenys apie vartotojo prioritetus renkami paprašant įvertinti, reitinguoti 
turinį, nurodyti savo pomėgius vartotojo profilio anketoje, sukurti įvairius mėgstamiausių dainų, klipų 
ar produktų rinkinius. Paieškos sistemoje įvestas raktažodis – taip pat tiesiogiai vartotojo intencijas 
išreiškianti informacija. Sistema siekia pateikti labiausiai užklausą atitinkančius rezultatus. Visgi net 
ir tokiu atveju kartais tenka spėlioti: pavyzdžiui, į paieškos laukelį įvestas žodis „python“ gali reikšti 
gyvūną, programinę kalbą ar populiaraus humoro šou „Monty Python“ pavadinimą. Todėl išmani sistema pasi-
telks kitus, netiesioginius informacijos šaltinius, kad atspėtų, ko norite būtent jūs.

Tiesioginis 
duomenų 
rinkimas

Netiesioginis 
duomenų 
rinkimas

Koloboratyvus Filtravimas

Skaitmeniniai 
pėdsakai 
internete

Dėmesio laiko 
matavimas

Platformos 
naudojimo 
istorija

Vartotojo 
socialinio 

tinklo analizė

Vartotojo 
profilio 

informacija

Turinio 
reitingavimas

Vartotojo 
sukurtos 

kolekcijos

Paieškos 
raktažodžiai

Pav. Nr. 1. Bendradarbiavimu grįsto duomenų rinkimo schema
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Netiesioginis duomenų rinkimas vyksta registruojant ankstesnius 
vartotojo veiksmus. Prisimenant „python“ pavyzdį, programa pa-
sitelktų jūsų ankstesnes paieškas ir pirkinius, bandydama at-
spėti, ar jus domina knyga, ar rankinukas.  Nemažai didžiųjų 
interneto turinio tiekėjų ar paieškos sistemų priklauso plates-
niems konglomeratams, tad jie gali dalintis vartotojų duomeni-
mis, surinktais įvairiose korporacijos platformose. Pavyzdžiui, 
„Youtube“ priklauso tai pačiai įmonių grupei kaip „Google“, o 
paieškos sistema „Bing“ yra „Microsoft“ produktas. Apie varto-
tojo interesus jos sprendžia analizuodamos skaitmeninius pėd-
sakus, paliekamus vartojant įvairias paslaugas internete namų 
kompiuteryje ar mobiliajame telefone. Informacija gali būti ne-
tiesiogiai gaunama ir iš kitų, panašiai besielgiančių vartotojų, 
draugų socialiniuose tinkluose. Šiuo atveju remiamasi taisykle, 
kad jei du vartotojai panašūs kažkuriuo vienu apektu – tikėtina, 
kad jie turės ir daugiau panašumų. Kaip pavyzdį galime prisi-
minti „Amazon“ išpopuliarintą rekomendaciją: „vartotojai, pirkę 
prekę X, taip pat domėjosi Y“. Kita populiari filtravimo strate-
gija – filtravimas turinio pagrindu. Tai reiškia, kad kiekvie-
nam elementui bendroje duomenų bazėje – klipui, muzikos įrašui 
ar paveikslėliui – priskiriamos tam tikros savybės, pavyzdžiui, 
žanras ir autorius. Algoritmas siekia surasti geriausius atiti-
kmenis tarp vartotojo profilio ir rekomenduojamo elemento savy-
bių (džiazo mėgėjui būtų siūlomi muzikos klipai, kurių žanras 
yra „džiazas“). Dauguma platformų naudoja hibridinius filtravimo 
būdus, kuomet sistema siūlo vartotojo interesus atitinkančiomis 
savybėmis pasižyminčius elementus ir fiksuoja jos / jo reakciją: 
peržiūros laiką, reitingavimą, dalinimąsi ar kitus palankumą / 
atmetimą išreiškiančius požymius (žiūrėkite pav. Nr. 3).

Pav. Nr. 2. „eBay“ elektroninės parduotuvės 
rezultatai, gauti į paieškos laukelį 
suvedus žodį „python“

Idomus faktas: 2006–2009 m. 
„Netflix“ paskelbė konkursą ir 
paskyrė 1000.000$ vertės prizą 
komandai, kuri sukurs geriausią 
filmų rekomendavimo sistemą.
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Pav. Nr. 3. Hibridinės rekomendacinės sistemos schema
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KODĖL AŠ TAI MATAU? PERSONALIZUOTI EKRANAI
Taigi algoritmas „išmoko“ jūsų pomėgių „receptą“, dabar belieka surasti produktus: individualius interesus 
ir / ar užklausą atitinkančius muzikos įrašus, straipsnius, klipus. Iškeptas „pyragas“ – jūsų ekrane. Sis-
tema filtruoja turinį dviem būdais. Pirmasis būdas – tam tikrų elementų atrinkimas iš viso turimo turinio. 
Antrasis – reitingavimas ir pozicionavimas: atsižvelgiant į elementui suteiktą prioritetą, skirsis jo po-
zicija ekrane. Mūsų akys ir dėmesys juda tam tikra tvarka, tad tai, ką pastebime ir prisimename, priklauso 
ir nuo vietos ekrane ar popieriaus lape (žiūrėkite pav. Nr. 4); šitai buvo žinoma laikraščių ir bukletų 
maketuotojams gerokai prieš kompiuterių atsiradimą. Algoritmas siekia maksimalaus vartotojo pasitenkini-
mo ir nori, kad tai, kas jam svarbu, būtų pastebima iškart. Žinoma, yra ir kitų motyvų palankią poziciją 
skirti, pavyzdžiui, apmokamam reklaminiam turiniui. Kiek skirsis dviejų vartotojų ekranai atsidarius tą 
pačią platformą ar pateikus tą pačią užklausą, priklausys ne tik nuo jų individualių savybių, bet ir nuo 
platformos politikos ir individualizavimo lygmens, daugumos vartotojų interesų, turimo reklaminio turinio.

Pav. Nr. 4. Elementų išdėstymo svarbos 
pavyzdys

Idomus faktas: 
2006 m. žurnalo 
Times metų žmo-
gumi buvo pa-
skelbtas „Tu“. 

Tokiu pasirinkimu 
vainikuotas XXI 
amžiaus persona-
lizacijos kultas.

Pav. Nr. 5. 2006-ųjų Times 
žurnalo viršelis: „Metų žmogus – 
tai Tu.“
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KUO UNIKALI ALGORITMINĖ MEDIJA? 
PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
Algoritminėje medijoje turinį kuruoja ne (arba ne tik) redaktoriai, bet algoritmai, remdamiesi vartotojų 
duomenimis ir iš jų išmoktais „receptais“. Tai leidžia išrūšiuoti ir atrinkti aktualiausius straipsnius 
ar vaizdus iš neaprėpiamo duomenų vandenyno. Paveikslėlyje Nr. 6 matote socialinės medijos turinio sta-
tistiką, kokia ji buvo vieną 2020 metų rugpjūčio dieną. Norėdami pamatyti šios dienos duomenis, spauskite 
čia: <https://media.sproutsocial.com/uploads/2019/08/Internet-Live-Stats.gif>. Natūralu, kad joks žmogus 
ar jų komanda nesugebėtų kuruoti tokio kiekio informacijos. Sistema pasirūpina, kad matytume tai, kas mums 
rūpi, o ne tai, ką nori parodyti redaktorius. Tiesa, egzistuoja užsakomasis, reklaminis turinys, tačiau ir 
jis parenkamas pagal vartotojo interesus. Juk jei ieškote naujo nešiojamojo kompiuterio, tikriausiai ap-
sidžiaugsite sužinoję, kad šiandien jie parduodami su nuolaida. Negana to, algoritmai įgalino beprecedentį 
leidybos demokratizavimą. Dabar kiekvienas gali kurti ir dalintis, o nematoma ranka pasirūpina, kad jūsų 
kūrinys pasiektų tuos, kuriems jis įdomus ir reikalingas, net jei tai – tik saujelė žmonių kažkur kitame 
pasaulio krašte. Tad kodėl vis dažniau girdime balsus, raginančius būti atsargiems tarp šių naujų galimy-
bių ir informacijos srautų?

Pav. Nr. 6. Socialinės medijos vienos dienos 
duomenų statistika. Šaltinis: <https://media.
sproutsocial.com/uploads/2019/08/Internet-
Live-Stats.gif>

Lazda visada turi du galus, tad turinio demokratizacija kartu 
neigiamai paveikė ir jo kokybę. Negalime aklai pasikliauti al-
goritmu – jis remiasi ne tik minios elgesiu, bet ir naudojasi 
jos silpnybėmis. Kritikai dažnai pabrėžia, kad kokybinį, lėtąjį 
redagavimą pakeitė kiekybinis pataikavimas paspaudimams (angl. 
Click), peržiūros laikui, grotažymėms (angl. Hashtags) socialinės 
medijos turinio reitingavimui (angl. Likes). Tai kuria „greito“, 
emocijomis ir sensacijomis paremto turinio kultūrą. Visuomenės 
skonis ne lavinamas, o niveliuojamas, primygtinai peršant tai, 
kas „patiko tavo draugui“. Skeptikai abejoja ir algoritminės 
reklamos nauda. Šiuolaikinės technologijos leidžia taikyti itin 
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tikslų reklamos adresavimą (angl. Microtargeting), tačiau tai nebūti-
nai reiškia, kad jus pasieks tai, ko jums tikrai reikia; priešingai, 
tai gali būti nereikalingas daiktas, pateiktas tokioje pakuotėje ir 
tokiu metu, kai negalėsite atsispirti pagundai. Skaitmeninė erdvė at-
veria plataus masto galimybes žmonių silpnybėmis paremtai rinkodarai 
(angl. Digital nudging), tad kartais svarbu išjungti ekraną ir savęs 
paklausti: „Ar šis pasirinkimas – tikrai mano?“
Galiausiai turinio individualizavimas grasina uždaryti mus į vadina-
muosius „filtrų burbulus“. Šį terminą pasiūlė Eli Pariser savo 2011 
m. išleistoje knygoje Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You (liet. Filtro burbulas. Ką nuo 
tavęs slepia internetas?). Teorija nebuvo vienareikšmiškai empiriškai patvirtina, tačiau susilaukė didelio 
visuomenės dėmesio. Pariser atkreipia dėmesį į tai, kad besistengdamas atrinkti kuo labiau mums įtinkantį 
turinį, galiausiai algoritmas mus atriboja nuo alternatyvios informacijos ar kitokios nuomonės. Taip su-
kuriamas informacinis „burbulas“, kuriame įkalintas vartotojas atsiduria dirbtinoje, išimtinai jo pažiūras 
palaikančioje terpėje. Tai gali būti ypač pavojinga, jei „burbulas“ pripildomas sąmokslo teorijomis, po-
litiniu radikalizmu ar abejotinais savigydos patarimais. 
Technologijos vystosi ir skverbiasi į mūsų gyvenimą greičiau, nei spėjame jas įsisąmoninti. Algoritmai 
lengvai tapo nematoma ranka, paduodančia tai, ko negalime pasiekti patys. Mūsų atsakomybė – įsitikinti, 
kad siūlomas turinys yra tai, ko mes iš tiesų norime. Institucinės medijų teorijos šalininkai atkreipia 
dėmesį, kad anarchija medijose – tai tik iliuzija. Išnykus tradicinėms leidykloms ir redakcijoms, insti-
tucijų vaidmenį perėmė algoritmai (Napoli, 2014). Jie ir atspindi, ir formuoja mus pačius. Kad išliktume 
sąmoningais šio vyksmo šeimininkais, turime suprasti, kaip ir kodėl veikia naujieji žinių vartų saugotojai 
(angl. Gate keepers). 

Idomus faktas: Neformaliai al-
goritmą galima apibūdinti kaip 
baigtinę tam tikrų instrukci-
jų seką. Šia plačiąja prasme 
algoritmu galima pavadinti ir 

pyrago receptą.

Automatizuotos medijos privalumai
• Padeda orientuotis žmogui neaprėpiamo dydžio 

informacijos lauke
• Individualizuotos rekomendacijos didina varto-

tojų pasitenkinimą
• Padeda aptikti naują pomėgius atitinkantį turinį

Automatizuotos medijos trūkumai
• Platformų komercializacija
• Vartotojų skonio niveliavimas
• „Filtrų burbulų“ pavojai

T
R

U
M

P
A

I
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ATVEJIS „YOUTUBE“ IR „FILTRŲ BURBULAI“
Bendrosios kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo, kūrybingumo, empati-
jos kompetencijos.

Specifiniai gebėjimai:
• Mokiniai sugebės kritiškai vertinti algoritmines rekomendacijas ir socialinės medijos turinį.
• Sugebės įvertinti, kodėl svarbu išklausyti „abi puses“ ir plėsti akiratį.
• Supras mašininio mokymosi, algoritminės rekomendacijos pagrindus. 

ATVEJO APRAŠYMAS
Calebas Cainas – jaunas liberalių pažiūrų koledžo studen-
tas, kuris įniko į kraštutinės dešinės ideologiją propa-
guojančius „Youtube“ filmukus ir per mažiau nei pusmetį 
persisėmė radikalia ideologija. Po atsitokėjimo jis pra-
dėjo dalintis savo istorija, tikėdamasis padėti kitiems, 
pakliuvusiems į radikalizacijos spąstus. Žemiau patei-
kiame CNN interviu su Calebu Cainu santrauką ir vertimą. 
Visą vaizdo įrašą galite rasti čia: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=o13Yi9pZ3Hg&feature=youtu.be>.

Žurnalistė: Papasakok, kaip pradėjai domėtis kraštutinės 
dešinės turiniu? Tai įvyko 2015 m., kai iškritai iš ko-
ledžo studentų sąrašo?
Calebas Cainas: Tuo metu išgyvenau depresiją. Ieškodamas 
paguodos, atradau „Youtube“. Radau žmogų, vardu Stefanas 

Pav. Nr. 7. Interviu su Calebu Cainu 
(<https://youtu.be/o13Yi9pZ3Hg>)
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Melanas. Jo vaizdo įrašas man labai padėjo. Tačiau tuo metu nesupratau, kad jis propaguoja politinę filo-
sofiją. Po truputį mano politiniai įsitikinimai ėmė drastiškai keistis. Pokyčius greit pastebėjo aplinki-
niai. Tai lėmė dar didesnę izoliaciją nuo socialinių grupių, ėmiau atsiriboti.
Ž.: Pakalbėkime apie tai, kuo tu pradėjai tikėti: kad kitos rasės yra prastesnės (taip pat moterys), kad 
musulmonai siekia užvaldyti pasaulį. Kaip tu tai paaiškintum?
C. C.: Viskas dėl tų žmonių, kurių klausiau. Jie bandė man „parduoti“ naratyvą, kad kultūriniai marksistai, 
imigrantai, musulmonai, praktiškai visi liberalai bando sugriauti Vakarų civilizaciją ir sukurti socia-
listinį režimą. Šią retoriką dažnai galima išgirsti internete – tarp skirtingų politinių krypčių atsto-
vų. Trumpai tariant, tai skaitmeninė neapykantos politika. Ji priveda prie radikalizacijos. Mano nuomone, 
radikalizaciją galima pavadinti visuomenės sveikatos krize. Ją reikia taisyti per edukaciją, stiprinant 
bendruomenes, darant psichikos sveikatos pagalbą labiau prieinamą. Augdamas aš neturėjau tokio palaikymo. 
Ir tai mane nuvedė šituo keliu.
Ž.: Gal galėtum pasakyti, kaip tau pavyko ištrūkti iš radikalaus turinio verpeto? Ar neapykantos politika, 
kuria tikėjai, skatino tave elgtis agresyviai?
C. C.: Nežinau, ar turėjau polinkį į agresiją, manau, kad ne. Mano nuomone, žmonės pradeda elgtis agresy-
viai, kai jaučiasi priėję liepto galą, kai mano esą priremti prie sienos. Tai matėmė Naujosios Zelandijos 
šaudymo atveju. Tie žmonės buvo giliai įklimpę į interneto socialines grupes. Žmonės patiria daug sistemi-
nio nerimo dėl ekonomikos, dėl asmeninio gyvenimo. Manau, taisydami šią padėtį, galėsime išvengti žiaurių 
išpuolių.
Ž.: O kokia „Youtube“ rolė? Jie tave privedė prie vis labiau ir labiau ekstremalių vaizdo įrašų? Algoritmas 
suprato, kad tau patinka tas turinys iš peržiūrų kiekio ir rekomendavo daugiau panašių įrašų?
C. C.: Manau, „Youtube“ turėtų labai aiškiai nurodyti platformos vartojimo taisykles ir įvardinti, kas 
yra priimtina. Aš esu už žodžio laisvę, tačiau matau, kad platformoje kai kurie turinio kūrėjai naudojasi 
algoritmu. Ir algoritmui nerūpi tavo politinės pažiūros. Jam įdomu tik peržiūros laikas ir kaip išlaikyti 
vartotoją platformoje, kad žiūrėtum vis daugiau ir daugiau. Ekstremistai tuo naudojasi.
Ž.: Ką patartum kitiems, atsidūrusiems panašioje situacijoje?
C. C.: Man pavyko ištrūkti, nes aš pradėjau susidurti su kitomis, alternatyviomis pažiūromis. Pradėjau 
stengtis gilintis į visuomenės problemas, sužinot daugiau, kas jas iš tiesų sukelia. Taip pat ėmiau dau-
giau atsiverti ir priimti emocinę pagalbą iš mane supančių žmonių. Šiuo metu kartu su savanoriais padedame 
kitiems ištrūkti iš radikalizacijos pinklių. Tai darome per socialinę intervenciją ir atjauta paremtus 
pokalbius.
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ATVEJO ANALIZĖ
Calebas Cainas – tipiškas jaunas žmogus, ieškantis savo 
vietos pasaulyje. Išgyvendamas sunkų laikotarpį jis ieš-
ko paguodos, prasmės, grupės, su kuria galėtų identifi-
kuotis. Tai nesunku rasti internete. Ekstremalias pažiū-
ras propaguojantys kanalai dažnai pateikia supaprastintą 
pasaulėvaizdį, aiškiai įvardija priešą ir būdus, kaip 
prieš jį kovoti. Pasaulis vaizduojamas kaip priešiškas 
ir neteisingas, o didžioji dalis visuomenės konformis-
tiška ir abejinga, tad sukuriamas vienišumo, atskalū-
niškumo jausena, padedanti su ideologine grupe sukurti 
itin glaudų ryšį. Tokių lengvo visų problemų sprendimo 
receptų internete apstu – sensacingi daug peržiūrų su-
renkantys vaizdo įrašų kanalai yra pelningas pajamų šal-
tinis jo kūrėjams. Pažymėtina, kad kraštutines pažiūras 
ir sąmokslo teorijas galima sutikti ne tik dešiniosios 
krypties, bet apskritai visame politiniame mąstyme ir 

Pav. Nr. 8. Filtrų burbulai (šaltinis: Wikipedia, 
„Filter Bubble“

Naujienos apie klimato kaitą Algoritmas: Ką norėtum 
sužinoti?

Kairysis už 
aplinkosaugą 
kovojantis 
informacinis 
burbulas

Dešinysis už 
smulkųjį verslą 
kovojantis 
informacinis 
burbulas

Naujienos apie verslo 
varžymą

dar gerokai už pačios politikos ribų. Ekstremalios ideologijos gali būti susietos ir su aplinkosaugos, 
sveikatos, edukacijos ir kitomis temomis.
„Youtube“ algoritminės rekomendacijos interviu įvardijamos kaip vienas iš Calebo Caino radikalizacijos 
įrankių ir veiksnių. Akivaizdu, kad vien tik algoritmas nebūtų nuvedęs jaunuolio šiuo keliu. Tačiau kelias 
dedamąsias – trapūs socialiniai ryšiai, sunkus laikotarpis, depresija – sudėjus į viena, gali tetrūkti ne-
didelio stumtelėjimo. Algoritmas remiasi prieš tai buvusiais interesais, tačiau juos aptikęs rekomenduoja 
vis daugiau panašaus, peržiūros laiką didinančio turinio. Nors „filtrų burbulų“ teorija nėra tvirtai empi-
riškai įrodyta (iš dalies dėl to, kad įvertinti visus personalizacijos kanalus – nepaprastai sunku), dalis 
mokslinių tyrimų patvirtina, jog tendencija judėti nuo švelnaus prie politiškai ekstremalesnio turinio 
„Youtube“ yra pastebima (plg. Ribeiro et al., 2020; O’Callaghan et al., 2015). Izoliuoti ir įvertinti reko-
mendacinio algoritmo vaidmenį šioje situacijoje nėra lengva, tačiau mūsų aptartas atvejis perša mintį, kad 
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radikalizacijos priežastys dažniausiai 
yra kompleksinės. Tad priešnuodis – 
taip pat dvejopas. Vieną dalį sudaro 
emocinė pagalba psichologiškai sunkiu 
laikotarpiu, glaudūs bendruomeniniai 
ryšiai, bendravimas, empatiška ir sau-
gi aplinka šeimoje ir mokykloje. Kita 
dalis apima įgūdį kritiškai vertinti 
skirtingų šaltinių informaciją, bazi-
nes žinias apie algoritmų ir platformų 
veikimo principus. 

Faktai apie „Youtube“

• Įkurta 2005 m.
• 2005 m. „Youtube“ įsigijo kompanija „Google“.
• „Youtube“ vaizdo įrašus žiūri 30 mln. aktyvių 

vartotojų per dieną.
• 50 mln. turinio kūrėjų.
• 5 milijardai peržiūrų per dieną.
• JAV 81% 15–25 metų jaunuolių yra „Youtube“ vartotojai.
• 70% „Youtube“ peržiūrų vyksta mobiliajame telefone. 
• Per dieną „Youtube“ iš viso peržiūrima 1 milijardas 

valandų.
• Daugiau nei 70% peržiūrų sudaro algoritmo 

rekomenduotas turinys.
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TRUMPAI: KAIP IŠVENGTI „FILTRŲ BURBULŲ“?
• Žinokite, kaip veikia algoritmas. Turinys rekomenduojamas remiantis tuo, ką žiūrite jūs ir kiti varto-

tojai. Dažnai tai būna emocijomis paremtas „kabinantis“ turinys, o ne patikima informacija.

• Jus dominančia tema pasidomėkite „iš visų pusių“. Sužinokite, ką mano ne tik pozicijos šalininkai, bet 
ir oponentai. Naudokite užklausos formuluotes, padedančias surasti alternatyvią informaciją. Pavyz-
džiui, jei ieškote informacijos „vaistai X gydo slogą“, daugiau nešališkos informacijos rasite ne su-
vedę „ar vaistai X gydo slogą?“ bet „vaistų X poveikis“. 

• Ribokite laiką internete. Bendraukite. Pagarbiai ir empatiškai išklausykite kitaip manančius – jų po-
žiūris gali praplėsti jūsų akiratį.

• Žinokite, kad socialinės medijos kūrėjai nebūtinai nešališki, neturintys savų interesų. Dažnai jie gau-
na pajamas iš reklamos „Youtube“ kanale. Daugiau peržiūrų = daugiau reklamos. Sensacingas ir įtraukian-
tis turinys dažniausiai generuoja daugiau peržiūrų. 

• Naudokite daugiau informacijos šaltinių – „senos geros“ knygos vis dar egzistuoja. Žinokite, kuo ski-
riasi straipsnis „Naujienose“, „Pramogų skiltyje“ ir mokslinis žurnalas. Pastarajame pateikiama in-
formacija praeina ilgą ir nuodugnią daugelio srities ekspertų patikrą. Tuo tarpu socialinėje medijoje 
turinį akimirksniu gali skelbti bet kas.

• Jei jaučiate, kad randate tik vienpusišką informaciją, pabandykite atlikti „skaitmeninės higienos“ pro-
cedūrą. Išvalykite slapukus, naršyklės istoriją, pasirinkite naršyklės „Incognito“ režimą. Atsijunkite 
iš socialinės medijos, elektroninio pašto paskyrų. Atsidarykite tą patį puslapį kitame kompiuteryje. 



14

U
Ž

D
U

O
T

Y
S

 M
O

K
IN

IA
M

S

PAMOKOS PLANAS
Diskusija

Pažiūrėkite interviu su Calebu Cainu įrašą arba kartu perskaitykite atvejo aprašymą. Aptarkite šį atvejį. 
Diskusijai galite pasitelkti žemiau pateiktus klausimus.
• Ką apie save pasakoja Calebas Cainas? Kas jam nutiko?
• Kokias savo radikalizacijos priežastis jis įvardija?
• Kuo jis ėmė tikėti? Kaip manote, kodėl jis pasitikėjo savo „guru“ iš „Youtube“?
• Kas yra radikalizacija, kodėl ji pavojinga?
• Ką žinote apie „žurnalistinį principą“ išklausyti abi istorijos puses? Kaip reaguojate, kai susiduriate 

su kitokia nuomone nei jūsų?
• Kaip jūs patys manote, kokį vaidmenį Calebo Caino istorijoje suvaidino „Youtube“ rekomendacinis 

algoritmas?
• Kaip elgtumėtės norėdami išvengti „filtrų burbulų“? Kaip elgtumėtės matydami, kad į abejotinas teorijas 

ima klimpti draugas?
• Ar naudojate „Youtube“? O kitas turinio platformas? Kokį turinį dažniausiai žiūrite? Ar pasitikite 

informacija, kurią randate internete?
• Kompiuterio ar telefono ekrane atsidarykite savo „Youtube“ paskyras. Palyginkite tai, ka matote savo ir 

draugo ekrane. Ar rekomenduojami vaizdo įrašai skiriasi? Kokių turi panašumų? Kaip manote, kodėl?
• Įveskite raktažodį „school“ į paieškos langelį. Palyginkite savo ir draugo rezultatus. Ar matote 

vienodus rezultatus dabar?

Žaidimas „Pabūk algoritmu!“
Išdalykite algoritminės rekomendacijos schemą ir lenteles (priedai Nr. 1, 2), paprašykite mokinių 
susiskirstyti poromis. Žaidimo esmė – rekomenduoti dainas (kūrinių klipus iš „Youtube“ platformos) draugui. 
Rekomendacijos turi atitikti du kriterijus: patikimo ir naujumo. Pasidalijus poromis, vienas iš mokinių 
bus rekomenduotojas, kitas – vartotojas (turint laiko bus galima apsikeisti). Rekomenduotojo užduotis – 
parinkti tris muzikos kūrinius, ne ilgesnius nei 5 min., kurie kuo tiksliau atitiktų draugo skonį, tačiau 
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tuo pačiu būtų jam nauji, plėstų akiratį. Vartotojo rolę gavęs mokinys įvertina balu nuo nulio iki trijų, 
kaip jam patiko rekomendacija (3 – labai patiko, 2 – vidutiniškai, 1 – nelabai patiko, 0 – visai nepatiko), 
taip pat ir rekomendacijos naujumas (3 – naujas žanras / tema ir klipas / daina, 2 – žinomas žanras, bet 
nežinomas autorius ir klipas / daina, 1 – žinomas autorius, bet nežinomas klipas / daina, 0 – žinomas 
klipas / daina).
Žaidimo metu turėsite užpildyti lentelę, kurios stulpeliai žymi atributus, eilutės – atvejus, o laukeliai – 
reikšmes, priklausančias vienam atributui ir vienam atvejui (pagal žemiau pateikiamą pavyzdį).

Pavadinimas Autorius Žanras

„Yellow Submarine“ „The Beatles“ POP

„Start Me Up“ „The Rolling Stones“ CLASSIC ROCK

Reikšmė

Atvejis

Atributas

Šitaip struktūruotus duomenis naudoja ir mašininio mokymosi algoritmai. Rekomendavimo žaidimas suskirsty-
tas į epochas, panašiai, kaip mašininio mokymosi treniravimo fazė. 
Pradedant pirmąją epochą neturite jokių vartotojo elgesio duomenų (reakcijos balais nuo vieno iki tri-
jų). Vadinasi, filtravimas turi remtis turimomis žiniomis apie draugą, jos / jo „profilį“. Nepamirškite: 
vartotojas negali nurodyti rekomenduotojui konkretaus mėgstamo klipo ar muzikos žanro! Pagalvokite, kuo 
remiantis galite spėti pirmuosius tris klipus. Kokios strategijos imsitės? Viena iš galimų – parinkti kuo 
skirtingesnius atsitiktinius klipus / dainas, kad išprovokuotumėte aiškias vartotojo reakcijas, kurios 
pravers vėlesnėse epochose. Kita – remtis turimomis žiniomis apie ją / jį. Trečia – prisiminti, ką mėgsta 
vartotojo draugai, panašumų turintys klasiokai. Nepamirškite: renkant asmeninius duomenis, svarbu etiškumo 
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principas! Kai pasirinksite pirmosios rekomendacijos strategiją, paprašykite vartotojo peržiūrėti ir įver-
tinti rekomenduotus klipus / dainas ir užpildykite lentelę. 
Antroji ir trečioji epochos – tai galimybė patobulinti rekomendacijas remiantis vartotojo reakcija. Jūsų 
užduotis – gauti maksimalų ir patikimo, ir naujumo balą. Pagalvokite, kokius kriterijus naudosite api-
būdinti muzikiniams klipams / dainoms, kad jie praverstų įvertinant vartotojo skonį ir žinias sekančiose 
epochose. Būkite nuoseklūs, vartokite tuos pačius žodžius nusakyti žanrui ar temai – tai padės aptikti 
dėsningumus. 
Laimi didžiausią bendrą balą surinkusi pora!

Klausimai rezultatų aptarimui
• Kokios strategijos ėmėtės bandydami pasiekti aukštesnį bendrą balą?
• Kokius atributus naudojote rekomenduotam vaizdo įrašui apibūdinti? Kuris, jūsų nuomone, buvo svarbiau-

sias parenkant rekomendacijas?
• Kaip manote, ar būtų lengviau pateikti rekomendacijas, jei turėtumėte daugiau duomenų, t. y. daugiau 

eilučių – įvertintų vaizdo įrašų rekomendacijų – lentelėje? O jei turėtumėte daugiau atributų, apibū-
dinančių vaizdo įrašą?

• Ką lengviau pasiekti – aukštesnį patikimo ar naujumo balą? 
• Kaip vertinate gautas rekomendacijas? Koks naujumo / patikimo balansas (pavyzdžiui, patikimas 3 ir nau-

jumas 1) jums buvo priimtiniausias? 
• Kaip manote, ar naujumo ir patikimo atributai yra susiję, t. y., ar naujumo balas turėjo įtakos verti-

nant patikimą?
• Kaip manote, ar svarbu naujumo kriterijus?
• Kokių rekomendacijų norėtumėte patys?
• Kaip manote, ar turinio orientavimu bent į dvi netapačias pozicijas grįstos rekomendacinės sistemos pa-

dėtų išvengti „filtrų burbulų“?
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Pavadinimas Autorius Žanras Tema ... ... Patinka
(1–3 balai)

Nauja
(1–3 balai)

Suma:

Pirma epocha

Suma:

Antra epocha

Suma:

Trečia epocha

Suma:

Bendra suma:

Bendras balas:
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Pavadinimas – dainos (klipo) pavadinimas.
Autorius – dainos (klipo) autorius.
Žanras – dainos stilius, pavyzdžiui, „pop“ / „rock“ / „jazz“ / „alternative“, arba klipo žanras, pavyz-
džiui, „mokomasis“ / „komedija“ / „informacinis“. Stenkitės būti nuoseklūs, vartodami žanro pavadinimus 
– tai padės aptikti dėsningumus.
Tema – klipo ar dainos tema, pavyzdžiui, „meilė“ / „santykiai“/ „kelonės“.
... – galite sugalvoti savo atributą, pavyzdžiui, „kalba“, „trukmė“ ir pan.
Patinka – rekomendacijų įvertinimas, kur 3 – labai patiko, 2 – vidutiniškai, 1 – nelabai patiko, 0 – visai 
nepatiko. 
Nauja – rekomendacijų įvertinimas, kiek daina (klipas) buvo nauja, negirdėta, kur 3 – naujas žanras / tema 
ir klipas / daina, 2 – žinomas žanras, bet nežinomas autorius ir klipas / daina, 1 – žinomas autorius, bet 
nežinomas klipas / daina, 0 – žinomas klipas / daina. 
Epocha – mašininio mokymosi fazė, po kurios algoritmas įvertina, kiek jo prognozės atitiko realius varto-
tojo lūkesčius. 
Bendra suma – visų trijų epochų patikimo balas + visų trijų epochų naujumo balas.
Bendas balas – bendras patikimo balas + bendras naujumo balas
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