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Kaip intelektinės sistemos gali padidinti 
subalansuoto miesto efektyvumą?

• Daug suinteresuotų grupių
• Ekonominiai, socialiniai, politiniai, 

komfortiškumo, estetikos, techniniai, etiniai ir kiti 
suinteresuotų grupių poreikiai

• Didžiulė geriausios patirties duomenų ir žinių bazė
• Miestų aplinkos subalansuoto valdymo problemos 

sprendžiamos imas trimis lygmenimis:
makro, mezo ir mikro

• Ateitis: miestai = 90% valstybės
• Pastovumas = nuolatiniai pokyčiai
• Daugybė alternatyvų



Miestų aplinkos subalansuoto valdymo 
problemų sprendimas trimis lygmenimis:
- integruotas visų miesto aspektų ir sričių
modeliavimas ir analizė;
- dalies miesto aspektų ir sričių modeliavimas 
ir analizė;
- konkrečių miesto problemų sprendimas. 



ES e-Miestų projektai
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e-Demokratijos miestas
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Pokatastrofinis miestas
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Pastatas, apstatyta ar apstatyta ir 
humanizuota aplinka?

Ko atnaujinimas?



• e-Derybos
• e-Verslas ir prekyba
• e-Mokymas
• Apstatytos aplinkos atnaujinimo 
sistemos
• Būsto atnaujinimo sistemos
• Žinių sistemos
• Teisinės sistemos
• Finansinės konsultavimo 
sistemos
• e-Draudimas
• e-Eksporto sistemos
• Kelionių optimizavimo sistemos
• e-darbo birža
• e-Bankininkystė
• e-Planavimas

• e-Savivaldybė
• e-Bendruomenė
• Intelektinis būstas/namas
• e-Žvalgo sistemos
• Intelektinės transporto 
sistemos
• e-Vyriausybė
• e-Sveikata
• Virtuali ligoninė
• Aukcionai
• Nusikaltimų analizė ir 
prevencija
• e-Biržos
• e-Paskolos
• e-Administravimas

Intelektinės e-miesto sistemos



Norvegija

• Intelektinė elektroninė žemės sklypų
zonavimo, žemės paskirties keitimo ir 
statytos leidimų išdavimo sistema.



Visuomenės dalyvavimu pagrįsta žemės naudojimo 
internetinė sprendimų paramos sistema

- Daug suinteresuotų grupių
- Geriausios patirties DB
- ...
- e-Bendravimas
- e-Sprendimų priėmimas



Visuomenės dalyvavimas subalansuoto 
miestų planavimo procese

Viename iš Ženevos mikrorajonų buvo 
atliktas eksperimentas su šio rajono 
gyventojais. Šiuo eksperimentu buvo 
siekiama sukurti tokią sistemą, kuri 
gyventojams leistų reikšti savo nuomonę
apie savo mikrorajoną ir tokiu būdu būtų
galima vykdyti diskusijas ir jų pagrindu 
atlikti suderintą sprendimų priėmimą. 



Atvira skaitmeninė administracija



Gyvenimo kokybė



Emocijų ir 
streso analizės 

intelektinė
sistema



Užterštumas



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



Triukšmo lygio kitimas Antakalnio-
Žirmūnų mikrorajonuose

Bandomasis tyrimo rajonas: Antakalnio-
Žirmūnų mikrorajonai



Lakių organinių junginių
koncentracijos lygio kitimas 

Antakalnio-Žirmūnų mikrorajonuose

Anglies monoksido
koncentracijos lygio kitimas 

Antakalnio-Žirmūnų mikrorajonuose



Pavojingos NO2 teršalų koncentracijos
zonos žmonėms, turintiems kvėpavimo

takų ir astmos sutrikimus

Pavojingos CO teršalų koncentracijos
zonos žmonėms, turintiems kvėpavimo

takų ir astmos sutrikimus



Oro 
kokybės 
indeksas



Butų pirkimo-pardavimo 
kainos 1998 m. 

Butų pirkimo-pardavimo 
kainos 1999 m. 



Butų pirkimo-pardavimo 
kainos 2006 m. 



Veikianti sistema



Nekilnojamojo turto paieška



Nekilnojamojo turto alternatyvų paieškos rezultatai pateikiami 
lentelėse, kuriose gali būti tiesioginių nuorodų į brokerio tinklapį.



Daugiakriterinės analizės rezultatai



NT rinkos vertės skaičiavimai



NT objektų parinkimas e-deryboms



Derybų procesas



A typical negotiations e-mail is created by the Letter Writing Subsystem and sent to all real estate 
sellers after the selection of the desired objects by Gaudi bank is made and then Send is clicked. The 
structure of these letters is similar; only certain places (marked in balt) generated by the Letter Writing 

Subsystem differ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear V.Jonaitis,
Having searched for Gaudi bank premises, we have received 9 offers. Your offer partially suits us. 

However, having analyzed all Gaudi bank premises (see dss.vtu.lt/realestate/……), your offer, 
according to the provided conditions (price, quality, etc.), takes the 6th place on the priority list. 

Also, the market value calculations (see dss.vtu.lt/realestate/……) show that the market value of 
your premises is 2110,28 Litas per sq.m., and not 3100 Litas that you claim. Thus, we offer to reduce 
the bid of your real estate by 31,93 % on the basis of theses calculations. Perhaps the provided 
calculations (system of criteria, values and significance of criteria) do not reflect the existing situation 
fully. 

Therefore, you have a possibility to change the information (system of criteria, values and significance 
of criteria) describing your real estate by providing arguments/facts and other reasons for the changes. 
NDSS-RE will automatically send us your changes and new results, and we shall make a decision on the 
basis of the results in the near future.

We look forward to hearing from you.
Sincerely Yours,
A. Pranaitis
Director of Realtus
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typinis derybinis laiškas



Tolimesnis derybų procesas

…

…



Gyvenamųjų pastatų gyvavimo trukmė ir 
kompleksinis nusidėvėjimo lygis laikui bėgant 
kinta priklausomai nuo fizinių, ekonominių, 
inžinerinės įrangos, teisinių, 
architektūrinių/estetinių, funkcinių, komfortinių, 
eksploatacinių, socialinių ir kitų faktorių poveikio. 
Pastatų atnaujinimą galima atlikti naudojant 
alternatyvias medžiagas, konstruktyvinius
sprendimus, inžinerinę įrangą ir pan. Pagal 
sprendimų variantus keičiasi atnaujinamo pastato 
efektyvumas. 

Pastatų
atnaujinimo 

intelektinė sistema



Kokybiška renovacija – gera oro kokybė
Atnaujinimas gali būti minimalus (pastatas atnaujinamas 

iš dalies), teoriškai maksimalus (kai atnaujinama 
viskas) arba kuris nors variantas tarp jų (šiluminis 
atnaujinimas, šildymo sistemos reguliavimo ir 
apskaitos diegimas, racionalus normatyvinės bazės 
parengimas ir t. t.). Atnaujinimo varianto parinkimas 
daugiausia priklauso nuo gyventojų poreikių ir esamų
finansinių galimybių. 

Pastatų
atnaujinimo 

intelektinė sistema



Apstatytos aplinkos renovacija:
- kuo labiau išsivysčiusi šalis, tuo daugiau 

vykdomas apstatytos aplinkos atnaujinimas;
- kuo labiau mažiau išsivysčiusi šalis, tuo 
mažiau vykdomas apstatytos aplinkos 
atnaujinimas



Sienų duomenų bazė





Langų duomenų bazė



Langų daugiakriterinės analizės fragmentas



Sienų daugiakriterinės analizės fragmentas



Šildymo sistemos paieška



Rinkos vertės skaičiavimas



Geriausios alternatyvos



Viso pastato atnaujinimo alternatyvų
kompiuterinis formavimas



Efektyviausių alternatyvų nustatymas



Pastato mikroklimatas









Pastato mikroklimato 
skaitmeninių žemėlapių

sudarymas





At the moment the windows in 
VGTU are replaced. Total cost of 
windows replacement is 106 501 €.



Rent.Net



Būsto patarėjo sistema 

Analizuojamos problemos, 
atsirandančios užtikrinant ar gerinant 
būsto kokybę, atliekami virtuvės ir 
vonios permodeliavimo, stogo 
pakeitimo ir kiti išlaidų apytiksliai 
skaičiavimai, pateikiami patarimai 
atliekant virtuvės, vonios, grindų, durų, 
langų, sienų (apšiltinimas, dažymas, 
tapetavimas), elektros įrangos, 
vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir 
vėdinimo įrangos, patalpų vidaus 
mikroklimato, stogo dangos ir kitus 
pagerinimo darbus. Pateikiama 
patarimų apie darbą su rangovais, kaip 
šiuos darbus planuoti ir atlikti patiems,  
kokių atsiranda tipinių problemų.



Prekyba 
nekilnojamuoju 

turtu Šiaurės 
Amerikoje



ELEKTRONINĖ PREKYBA 
STATYBOS MEDŽIAGOMIS IR 

GAMINIAIS: 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.



Internetinė paskolų rinka - GetSmart.com

• leidžia vartotojams 
palyginti skirtingų
finansų įstaigų siūlomus 
paskolų variantus. Ši 
sistema sudaro sąlygas 
analizuoti alternatyvias 
paskolas per visą jų
gyvavimo laikotarpį, 
racionaliai derinti 
skolininko ir 
kreditoriaus tikslus, 
siekiant abipusiai 
naudingo paskolos 
suteikimo varianto. 



e-Derybos
• e-prekyba,
• Biudžetas,
• Statyba,
• Žemės ir vandens išteklių

panaudojimas,
• Marketinfas,
• Profsajungos ir profesinės 

derybos,
• Tarptautinės derybos,
• Vadyba, darbo klausimai,
• Užterštumas,
• Reikalavimų derybos,
• Derybos suteroristais,
• Subalansuota plėtra,
• Sutarčių derybos,
• Aukcionai,
• Automobilio pirkimas ir pan.



ALMAS projektas
Sistema nuolatos stebi paciento buvimo vietą. Kai paciento 

fiziologiniai rodikliai viršija leistinus arba kai pasikeičia gyventojo 
įprasta veikla namuose, pavyzdžiui durys paliekamos atidarytos 
ilgą laiko tarpą, siunčiamas pavojaus signalas. Skubūs pranešimai, 
video medžiaga, ir fiziologinių rodiklių parodymai siunčiami į
slaugei ar gydytojui.



IRIS analysis



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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Internetinė etikos sprendimų
paramos sistema





Žinios

• Išreikštinės
• Neišreikštinės



Neišreikštinės žinios



Biometrics Technology in 
pictures





Biometrinės pelės gaunami duomenys

• Odos paviršiaus temperatūra (termojutiklis) 
• Rankos drebėjimo amplitudė
• Pelytės spaudimo stiprumas  (jėgos jutikliai) 
• Pelytės ratuko pasukimų skaičius 
• Kairiojo ir dešiniojo pelytės klavišų paspaudimo 

skaičius 
• Odos elektrogalvaninis elektros laidumas (odos 

varžos matavimo jutikliai) 
• Pelytės judėjimo pagreitis 
• Pelytės judėjimo greitis 













Subalansuoto miesto gyvavimo 
proceso geriausios patirties

duomenų ir žinių bazės



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. 



Miestų makro aplinkos geriausios
patirties duomenų ir žinių bazės

Teisiniai ir norminiai dokumentai, papročiai ir tradicijos,
vyriausybės vykdoma politika (struktūriniai fondai, 
regioninės paramos programos, konkurencijos 
reguliavimas, lengvatiniai kreditai, mokesčių
lengvatos, vyriausybiniai užsakymai), mokesčių
sistema, kreditų gavimo tvarka, aplinkos užterštumas, 
palūkanų normos, draudimo sistemos, socialinė
politika, infliacija, rinka, nedarbo lygis, darbo jėgos 
kvalifikacija, darbo užmokesčio lygis, darbo įstatymai, 
aplinkosauga, vietinių išteklių buvimas ir t. t.



Miestų mikro aplinkos geriausios
patirties duomenų ir žinių bazės

• statybos vietovės socialinė ir fizinė
infrastruktūra, 

• žemės sklypų ir pastatų kainos, 
• esamos informacinės sistemos, 
• statybos šakos organizacijų susivienijimų

veikla ir pan. 



Specialistų teikiamos skirtingos žinios 

Projektuotojai teikia geriausios patirties 
pavyzdžius apie pastato architektūrinius, 
estetinius, tūrinius-planinius sprendimus, 
pastato konstrukcijų stiprumo ir pastovumo 
užtikrinimą, komfortiškų patalpų naudojimo 
sąlygų (oro temperatūra ir santykinė
drėgmė, natūralus apšvietimas, apsauga nuo 
triukšmo) sudarymą, racionalias inžinerines 
sistemas (šildymas, vėdinimas, 
vandentiekis, kanalizacija, ryšiai, 
automatika).



Geriausios patirties DB 

• Higienos: aplinkos užterštumo, įvairių
konstrukcinių sprendimų kenksmingumas 
sveikatai. 

• Ekonominės: mokesčiai ir pan. 
• Statybos: efektyvios technologijos, 

organizavimo ir valdymo metodai. 
• ...
• Pastatų ūkio valdymo: efektyvus pastatų

naudojimas, jų priežiūrą ir atnaujinimas. 



Virtuali statybų aplinka (3D ir 4D modeliai)

• Skaitmeninis namo ar miesto modelis: 
virtualus pasivaikščiojimas po namą ar po 
miestą.

• Gatvių užterštumo lygio modeliavimas.
• Virtualus pastato projektavimas.
• Galima analizuoti virtualioje realybėje 
įvairius technologijos procesus pagal jų
tinkamumą konkrečiam projektui.

• Virtualus pastatų eksploatavimo ir ūkio 
valdymo modeliavimas ir analizė.



Virtualus modeliavimas
• Pastato vidaus klimato
• Gaisro
• Energijos suvartojimo
• Garso izoliacinių savybių

• Intelektinių daviklių gamyba ir diegimas 
visuose apstatytos aplinkos elementuose, 
sudarant sąlygas nuolat turėti istorinę ir visa 
apimančią informaciją.



Virtualus integruotas pastato 
gyvavimo ciklo projektavimas

Pastato tikslų nustatymo, projektavimo, statybos, 
eksploatavimo ir ūkio valdymo integruotos virtualios 
sistemos. Jos naudojamos tikslų nustatymo, projektavimo 
ir statybos proceso metu. Architektai, konstruktoriai, 
inžinerinių komunikacijų inžinieriai, ekonomistai ir kiti 
specialistai, virtualioje erdvėje kartu gali siūlyti, bendrai 
projektuoti ir įvertinti alternatyvius sprendimus. Šie 
virtualaus projektavimo proceso dalyviai, visą projektą ir 
atskiras jo dalis vertindami iš savo specialybės pozicijų
skirtingais kriterijais, derina savo veiksmus. Siekiant 
suderinti visų projekte dalyvaujančių suinteresuotų
grupių tikslus ir priimamus sprendimus gali būti 
virtualioje erdvėje vykdomas lankstus, integruotas, 
tarpdisciplininis projektavimas. 



Virtualioji ligoninė



Kodėl virtualioji ligoninė?

- Nekilnojamojo turto kainos,
- Kvalifikuoto personalo trūkumas,
- Finansinių išteklių trūkumas,
- Imigracijos problemos



Pažangios pagalbos vairuotojams sistemos
• Šios sistemos atlieka nuolatinio 

greičio palaikymo kontrolės, 
susidūrimų išvengimo, perspėjimo 
apie išvažiavimą iš važiuojamosios 
juostos ir avarinio stabdymo bei 
kitas funkcijas. Gaudamos 
informaciją iš automobilio išorės, 
tokios sistemos gali įvertinti eismo 
įvykio pavojų ir perspėti vairuotoją, 
kad jis galėtų imtis tam tikrų
veiksmų, arba automatiškai 
inicijuoti atitinkamus veiksmus. 
Tuo atveju, jeigu eismo įvykio 
išvengti nebegalima, sistemos gali 
naudoti tą pačią informaciją, kad 
būtų galima optimaliai panaudoti 
pasyvias saugumo sistemas (pvz., 
oro pagalvės) ir kviesti pagalbą.



Robotų technologijos
• Robotas-mūrininkas: robotas, programinė įranga 

su pastato planais, pjūviais, sienos elementais, 
mūrijimo eiliškumu, informacija apie plytas ir 
skiedinį; davikliai, kontrolės sistemos, pagalbiniai 
mechanizmai ir transporto priemonės. 

• Robotas-kelio tiesėjas: robotas, programinė įranga 
su kelio dangos planais, pjūviais, naudojamomis 
medžiagomis, darbų eiliškumu; davikliai, 
kontrolės ir monitoringo sistemos, pagalbiniai 
mechanizmai ir transporto priemonės. 

• Vykdomi projektai: ROCCO, ROAD ROBOT.


