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• Visa pažanga 

grindžiama įgimtu 

kiekvieno organizmo 

begaliniu troškimu 

gyventi ne pagal savo 

galimybes (Batleris). 



Pagrindiniai pokyčiai 

lėmę pasaulio vystymąsi 

  

Agrarinė visuomenė– keli 

tūkstančiai metų 

  

Industrinė revolucija – keli 

šimtai metų 

  

Informacinė ir žinių 

visuomenė – keli 

dešimtmečiai 

 



Ką analizuojame:  

statybos/pastato ar apstatytos 

aplinkos gyvavimo procesą? 

 

 



Skaitmeninėje statyboje dalyvaujančių 

suinteresuotų grupių tarpusavio 

sąveika 



Skaitmeninės statybos gyvavimo procesą 

apibūdinantys aspektai 



Emocinis 

Intelektas 



Sprendimų priėmimas taikant kolektyvinį 

intelektą (bendradarbiavimas, konkurencija) 

 



Skaitmeninės statybos 

vystymas yra kūryba, mokslas, 

menas, jis kūrybinis, dažnai 

nepaprastai sudėtingas, iš 

dalies logiškas ir iš dalies 

intuityvus 



Kiekvienas iš mūsų į 

savo kūrinį įdeda dalį 

savęs (Mišelis de 

Montenis) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Michel-eyquem-de-montaigne_1.jpg


Skaitmeninės statybos modeliavimas 

įvairiuose lygiuose  

 

- Asmenybės, 

  

- Mikro,  

 

- Mezo ir  

 

- Makro lygmenyse 

 



Personalizuota statybos informacijos ir 

žinių paieškos sistema  



Ko trūksta 

analogiškoms 

sistemoms?  



Sistema kaupia statistinę 

informaciją apie vartotojų 

anksčiau vykdytas paieškas  

• Paieškos raktiniai žodžiai, jų 
sinonimai ir reikšmingumai. 

• Paieškos rezultatai. 

• Kiek kartų vartotojas modifikavo 
pradinę paiešką, kol gavo tinkamus 
rezultatus. 

• Populiariausi vartotojo naudojami 
šaltiniai ir internetinės nuorodos. 

• Kiek kartų ir kiek laiko vartotojas 
skaitė jam parinktą medžiagą. 



Sistema kaupia statistinę informaciją apie 

vartotojų anksčiau vykdytas paieškas  

• Paieškos raktiniai žodžiai, jų sinonimai ir 
reikšmingumai. 

• Paieškos rezultatai. 

• Kiek kartų vartotojas modifikavo pradinę paiešką, kol 
gavo tinkamus rezultatus. 

• Populiariausi vartotojo naudojami šaltiniai ir internetinės 
nuorodos. 

• Kiek kartų ir kiek laiko vartotojas skaitė jam parinktą 
medžiagą. 

Tokiu būdu paieška dar yra automatizuotai 
personalizuojama taikant surinktą istorinę statistinę 
informaciją 



Racionalus tekstas nustatomas 

pagal tokius veiksnius  

• Teksto populiarumas (citavimo indeksas, 
skaitytojų apsilankymų skaičius, skaitymo 
trukmė). 

• Dokumentų reputacija. 

• Latentinis semantinis indeksavimas.  

• Pagalbinės frazės.  

• Dokumento pavadinimas ir turinys.  

• Reikšminių žodžių tankumas.  



Teksto 

populiarumas 

• Populiarumas iš esmės 
prilygsta „balsams“ iš kitų 
mokslo darbų ir (arba) 
svetainių, kurie jūsų 
elektronino dokumento 
reikšmingumą ir populiarumą 
patvirtina pateikdamos 
nuorodą į jį.  

• Skaitytojų apsilankymų 
skaičius ir teksto skaitymo 
trukmė (vaizdo žiūrėjimo 
trukmė) taip pat reikšmingai 
apibūdina teksto (vaizdo) 
populiarumą. 



Dokumento pavadinimas ir turinys  

• Dokumento pavadinimas ir turinys glaustai apibūdina 

nagrinėjamą tekstą. Todėl paieškos raktinių žodžių (jų 

sinonimai) atitikimas žodžiams, esantiems dokumento 

pavadinime ar turinyje parodo, kad šis dokumentas 

nėra atsitiktinis. Tokiems dokumentams suteikiamas 

didesnis prioritetas (reikšmingumas). 



Raktinių žodžių 

ir jų 

reikšmingumo 

pavyzdys  

Raktinių žodžių 

analizuojamame 

tekste tankumas 



Raktinių žodžių 

kombinacijų 

skaičius viename 

sakinyje 

Teksto 

alternatyvų 

daugiakriterinė 

analizė ir 

racionaliausių 

išrinkimas 



Teksto 

alternatyvų 

variantinis 

projektavimas  

100 geriausių 

alternatyvų 

nustatymas  



Grįžtamoji reakcija  

• Vartotojas, gavęs pradinius paieškos 

rezultatus, gali likti jais nepatenkintas ir 

norėti atlikti papildomą paiešką.  



Intelektinio miesto projektai 

 
(Framework 5 ir 6 programos) 

 



Atėnų demokratija (kartais vadinama Tiesiogine 

demokratija) atsirado Senovės Graikijos Atėnų 

mieste-valstybėje. Atėnai buvo viena pirmųjų 

demokratijų ir tikriausiai svarbiausia Senovės 

istorijoje. Atėnų piliečiai nerinkdavo atstovų, o 

patys balsuodavo dėl įstatymų priėmimo.  

Atėnų demokratija šiuolaikinės e-demokratijos 

pradininkas  



Dabartinė 

elektroninė 

demokratija  



Kūno kalba  
bendruomenės  

gyvenime 

Bendravimo metu žodžiais perduodama vos apie 7 % 

informacijos, vokalas (balso tonas, moduliacija, 

papildomi garsai) perduoda 38 %, o neverbaliniai 

signalai – net 55 % informacijos. 

Žmonės retai suvokia savo pozą, judesius ir gestus kaip 

visavertį informacijos šaltinį, kurio turinys gali būti 

visiškai priešingas tai informacijai, kurią pasakoja 

lūpos. 



Biometrinės technologijos 

bendruomenės veikloje 

).  

 

1.3 p  



Nekilnojamojo turto intelektinė 

derybų sistema 



Tolimesnis derybų procesas 

… 

… 



Intelektinių sistemų kūrimo 
projektai 

 

Sukurta apie 40 

statybos ir 

nekilnojamojo turto 

srities intelektinių 

sistemų 

http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/praktmoksistem.aspx 

http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/praktmoksistem.aspx


• Kiekviename gamtos 

moksle esama tiek 

tiesos, kiek esama 

matematikos 

(Leonardas da Vinčis 

Kantas). 



• Daugelio organizacijų istorinės patirties 
taikymas. Atliktų projektų patirties ir ekspertų 
žinių kaupimas ir panaudojimas rengiant naujo 
projekto dokumentus, gerina statybos kokybę. 
Šitaip praktiškai pritaikoma istorinė patirtis, 
atsižvelgiant į padarytas klaidas, įvykusius 
nesusipratimus, pasiektus geriausius 
laimėjimus, naudojant pažangiausią patirtį ir 
pan. 

 

• Daugkartinis tos pačios informacijos 
panaudojimas. Statybos šakos veikloje 
dalyvauja daugybė projektuotojų, rangovų, 
tiekėjų, statybos gaminių gamintojų, 
eksploatavimo ir kitų organizacijų, kurios gali ta 
pačia informacija keistis, naudoti savo 
reikmėms.  



Suinteresuotų grupių integruota 

išreikštinių ir neišreikštinių žinių 

vadyba 





Suinteresuotų grupių duomenų ir 

žinių bazės 

• Informacija ir žinios apie potecialius 

darbininkus (mūrininkai, tinkuotojai ir 

pan.), projektuotojus, statybinių medžiagų 

gamintojus, tiekėjus, pardavėjus, 

rangovus, pastatų naudojimo 

organizacijas, finansų institucijas, 

savivaldybes ir pan. Jų tikslai: 

ekonominiai, socialiniai, moraliniai, 

teisiniai, kokybiniai ir kt.  



Apstatytos aplinkos gyvavimo 

proceso geriausios patirties 

duomenų ir žinių bazės  

• tikslų nustatymas,  

• projektavimas,  

• statyba, 

• atnaujinimas,  

• naudojimas,  

• apstatytos aplinkos valdymas,  

• nugriovimas, 

• utilizavimas.  



Eksporto internetinė sprendimų 

paramos sistema 

Sistemos duomenų bazė buvo sudaryta 

remiantis didžiausia pasaulyje prekybos 

duomenų baze COMTRADE (Jungtinių 

Tautų Statistikos skyrius). Šioje duomenų 

bazėje telkiama informacija apie 184 šalis 

ir 3500 produktų, o tai sudaro apie 90 

proc. pasaulio prekybos.  



Nagrinėjamos šalies eksporto 

sektorių konkurencingumo 

analizė  
Eksporto sektorių efektyvumą galima vertinti 

remiantis tokia kriterijų sistema: 

• eksporto dydis; 

• eksporto dydis vienam gyventojui; 

• užimama pasaulinė rinkos dalis; 

• užimamos pasaulinės rinkos dalies pokyčiai; 

• prekių diversifikacija; 

• prekių diversifikacijos pokyčiai; 

• rinkų diversifikacija; 

• rinkų diversifikacijos pokyčiai; 

• importo ir eksporto santykis ir t. t. 



Nagrinėjamos šalies eksporto 

prekių konkurencingumo 

analizė  
Eksporto prekių efektyvumą galima vertinti 

remiantis tokia kriterijų sistema: 

• eksporto dydis; 

• eksporto augimas; 

• eksporto augimo stabilumas nagrinėjamu 
laikotarpiu; 

• užimama pasaulinė rinkos dalis; 

• užimamos pasaulinės rinkos dalies pokyčiai; 

• pasaulinės importo rinkos pokyčiai; 

• produktų vieneto vertė; 

• importuojančių rinkų skaičius ir t. t. 



Remiantis COMTRADE 

duomenų baze EISP 

sistemoje pateikti 7 šalių 

(Danija, Jungtinė 

Karalystė, Lietuva, 

Portugalija, Prancūzija, 

Suomija, Vokietija) 

duomenys. 



Atlikus sudarytos eksporto sektorių 

daugiakriterinę analizę 

nustatomas: 

• Sektoriaus prioritetiškumas. 

Matoma, kuris nagrinėjamos 

šalies sektorius statiniu ir 

dinaminiu požiūriais yra 

konkurencingiausias šalies mastu. 

• Tendencijos – kiek procentų 

pagerėjo (pablogėjo) 

nagrinėjamos šalies konkretaus 

sektoriaus padėtis (lyginamieji 

pranašumai (eksporto sąlygos 

pasaulyje ir jos gamybos sąlygos 

šalyje)), palyginti su kitais šalies 



Statybos elektroninio verslo 

sistema 



Šiuolaikinių statybos elektroninio verslo 

sistemų trūkumai  

• Alternatyvų efektyvumas dažniausiai nustatomas 

remiantis vienu kriterijumi (kaina), 

neatsižvelgiant į kitas statybinių medžiagų ir 

gaminių (SMG) charakteristikas (teikiamos 

nuolaidos, šilumos laidumas, garso laidumas, 

kenksmingumas sveikatai, estetinio vaizdo 

įvertinimas, svoris, techniniai rodikliai, fizinis ir 

moralinis ilgaamžiškumas ir t. t.). 

•  Nėra intelekualios paramos vartotojui. 



VGTU sukurta statybos 

elektroninio verslo sistema  

• SMG paieška,  

• alternatyvų suradimas, 

•  palyginimo lentelės ar 
lentelių formavimas, 

• daugiakriterinė 
alternatyvų analizė ir 
efektyviausių 
nustatymas, 

• rinkos vertės 
skaičiavimas, 

•  derybų vedimas. 



Duomenų bazės 

• pradinių duomenų DB,  

• tiekėjų DB, 

• gamintojų DB,  

• statybos produkcijos 
DB,  

• sistemos vartotojų DB, 

• vaizdinės informacijos 
DB, 

• pagalbinės informacijos 
DB. 



Langų variantų  

peržiūros fragmentas 
 

Langų variantus apibūdinančių krite-  

rijų reikšmingumų nustatymo forma  

Langų variantų daugiakriterinės analizės rezultatų lentelės fragmentas 



Racionalių rangovų 

parinkimas  



Oro užterštumas ir triukšmas gali sukelti 

problemų, tokių kaip: 

 - Kvėpavimo sistemos susirgimai (bronchitas, 

plaučių ligos, astmos priepuolių padažnėjimas); 

 - Širdies ir kraujagyslių ligos; 

 - Vėžiniai susirgimai; 

 - Priešlaikinis gimdymas ir padidėjęs kūdikių 

mirštamumas; 

 - Neurologiniai bei psichiniai sutrikimai; 

 - Padidėjęs mirštamumas; 

 - Infekcija; 

 - Kitos ligos. 



1990 m. JAV visose valstijose buvo atlikti tyrimai, 

kurų metu buvo nustatyta, kad užterštuose 

rajonuose yra didesnis nusikalstamumas: žmonės 

yra agresyvesni, užfiksuojamas didesnis 

nusikaltimų ir žmogžudysčių skaičius. Mokslininkai 

tai paaiškina tuo, kad kietosios dalelės (KD10), 

anglies monoksidas (CO), azoto oksidas (NO2) ir 

kitos sveikatai žalingos dalelės sukelia nervinę 

įtampą, o tai skatina žmones elgtis neapgalvotai. 

Tyrimų išvadose buvo minima, kad oro užterštumas 

žmogaus nervinę sistemą veikia laipsniškai. Šių 

tyrimų statistiniai rezultatai buvo pakoreguoti 

atsižvelgiant į socialines ir ekonomines gyventojų 

charakteristikas.  



Danų mokslininkai, ištyrę 7 455 vaikus, pastebėjo, kad, 

didėjant transportiniam užterštumui (kai anglies oksidas 

(CO2) viršija leidžiamąsias ribas), padidėja galimybė 

susirgti šizofrenija.  

Taivanio mokslininkai tyrė vaikų darželio, buvusio didelio 

oro užterštumo zonoje, (kadangi šalia jo stovėjo šiukšlių 

perdirbimo gamyklos), vaikų sveikatą. Buvo pastebėta, 

kad tų vaikų intelekto koeficientas yra labai mažas, juos 

nuolatos kamuoja sveikatos problemos, atsiranda ir 

kitokių sveikatai neigiamą įtaką turinčių veiksnių. 

Padidėjęs oro užterštumas padidina riziką atsirasti 

neurologinėms ir psichinėms problemoms. Italų 

mokslininkų tyrimai parodė, kad galvos skausmai 

dažniau pasireiškia suaugusiems žmonėms, jeigu jie 

būna aplinkoje, kurioje yra padidėjęs oro užterštumas 

anglies monoksidu (CO) ir azoto oksidu (NO2).  



Užterštumo skaitmeniniai žemėlapiai, sveikata ir NT kainos 







Paraiškos teikimo ES 

konkursams intelektinės 

sistemos (statybos 

pavyzdžiu) kūrimas  



 -   Paraiškų potencialių teikėjų ES konkursams duomenų 

bazės sudarymas ir jiems tinkamos nuolatinės informacijos 

pateikimas apie įvyksiančius konkursus 

 -   Konkursų, kur būtų racionalu dalyvauti, prioritetiškumo 

nustatymas  

 -   Racionalios siūlymų kainos nustatymas  

 -   Duomenų pateikimas į konkurso el. paraiškos formas.  

Automatinė klaidų paieška, taisymas, rekomendacijų 

pateikimas, ištaisytų dokumentų galutinis pateikimas ir 

registravimas.  

 -   Integruota informacinė sąveika. Pagalba atliekant 

PTESKIS sistemos vartotojų darbo su sistema tyrimus, 

anketavimą, rekomendacijų pateikimą. Pagalba siūlant ir 

realizuojant įvairius alternatyvių tenderių pateikimo 

pasiūlymus bei kontrolė juos įdiegiant  



Biometrinių technologijų 

taikymas studijų procese 



Teigiama balso duomenų diagrama (klientas sako teisybę)  

Neigiama balso duomenų diagrama (kyla abejonių dėl kliento teikiamos informacijos)  
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marks of the psychological test

Linear (marks of the psychological test)

Linear (marks of the real test)

Žinių lygio 

nustatymas 

atliekant balso 

analizę 





Akies rainelės technologijos ir e. testavimas  

Studento akies vyzdžio nuotraukos egzamino metu: 

• a) akies vyzdžio skersmens kitimas, studentui patiriant stresą, kai jis 

nežino atsakymo į klausimą; 

• b) akies vyzdys, kai testuojamasis yra ramus, nes žino atsakymą į 

klausimą 



Vyzdžio skersmens priklausomybė nuo klausimų sudėtingumo: x 

ašyje vaizduojami testo klausimų numeriai, o y ašyje – vyzdžio 

skersmens diametro vidurkis (dešinėje) ir egzamino įvertinimas 

balas (kairėje)  
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VGTU  

biometrinės 

 pelės  

integruota  

sistema 











Sistolinio 

kraujospūdžio 

priklausomybė 

nuo pykčio 

 

Diastolinio 

kraujospūdžio 

priklausomybė 

nuo pykčio 



Širdies 

susitraukimų 

dažnio 

priklausomybė 

nuo streso 

 

Sistolinio 

kraujospūdžio 

priklausomybė 

nuo streso 



Diastolinio 

kraujospūdžio 

priklausomybė 

nuo streso 

Gauti delno 

temepratūros 

priklausomybės 

nuo žmogaus 

patiriamo streso 

rezultatai 



Fragment of Maslow’s Pyramid Tables  



Best learning productivity enhancement 

recommendations compiled per Maslow‘s Hierarchy of 

Needs  



Virtualios ir išplėstinės realybių 

integravimas su biometrinėmis 

technologijomis 



Vartotojo sąsaja, įgalinanti 

skaityti mintis, veidą ir akis 



Emotiv Systema gali analizuoti žaidėjo 

mintis ir emocijas ir to pasėkoje pagal 

poreikius optimizuoti žaidimą 

Kaip tvirtinama, Emotiv EPOC gali 

nustatyti daugiau kaip 30 įvairių 

naudotojo būsenų, įskaitant 

emocionalias — susižavėjimą, 

susijaudinimą, įtampą, flustraciją; 

mimiką — šypseną, juoką, mirktelėjimą, 

surauktus ir iš nuostabos pakeltus 

antakius; ir judėjimo komandas - 

,,stumti“, ,,traukti“, ,,pakelti“, ,,numesti“, 

pasukti“ ir kt. Prieinamos daugelis 

komandų, kurias galima vizualiai 

suvokti, pavyzdžiui, minties jėga galima 

žaidimų objektus padaryti nematomus. 



Sony – pavojingas 

interaktyvums 

In ten years game developers will have 

access to player information in real-time and 

be able to form a map of the player, 

combining other sorts of sensory data 

together, from facial expressions to heart 

rate, over a period of time, you can form a 

map of the player and their emotional state, 

whether they’re sad or happy.  

 



VGTU statybos darbo našumo ir streso 

analizės biometrinės posistemės 

- tikslų nustatymas,  

- projektavimas,  

- statyba, 

- atnaujinimas,  

- naudojimas,  

- apstatytos 

aplinkos valdymas,  

- nugriovimas, 

- utilizavimas.  


