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Pradinės žinios apie kūno 
kalbą

Albertas Mehrabian'as nustatė, kad bendravimo 
me-tu žodžiais (tekstu) perduodama vos apie 7% 
informacijos, tuo tarpu vokalas (balso tonas, 
moduliacija, papildomi garsai) per-duoda 38%, o 
neverbaliniai signalai — net 55% informacijos. 

Profesorius Birdwhistel'is s nustatė, kad verbalinė Profesorius Birdwhistel'is s nustatė, kad verbalinė 
tiesioginio bendravimo dalis yra mažesnė nei 
35%, o virš 65% informacijos perteikiama 
neverbaliniu būdu. Keistas ir stebėtinas dalykas 
yra tai, kad žmonės retai suvokia savo pozą, 
judesius ir gestus kaip pilnavertį informacijos 
šaltinį, kurio turinys gali būti visiškai priešingas 
tai informacijai



Vadindami kokį nors žmogų „ įžvalgiu" ar „intuityviu", mes 
faktiškai pasakome, kad tas žmogus sugeba skaityti 
neverbalinius kitų žmonių signalus ir juos lyginti su jų 
verbaliniais pranešimais. 

Kiekvienas gestas yra tarytum atski-ras žodis, o žodis, kaip 
žinoma, gali turėti keletą skirtingų reikšmių. Tik būdamas 
sakinyje savo vietoje drauge su kitais, žodis įgyja tikrąją 
savo prasmę. Taip pat ir gestai visuomet išsakomi savo prasmę. Taip pat ir gestai visuomet išsakomi 
„sakiniais" ir visuomet byloja tiesą apie žmogus emocijas 
ar nu-siteikimą. „Įžvalgus" žmogus yra toks, kuris nuolatos 
skaito pa-šnekovo neverbalinius „sakinius" ir juos lygina su 
jo verbali-niais sakiniais 



Kas tai yra biometrinės 
technologijos

Biometrika – tai technologijų sritis, kurioje, taikant 
automatinius metodus, stebimas žmogus 
identifikuojamas, tikrinamas arba analizuojams pagal 
fiziologines ar elgsenos charakteristikas. Vertinti 
galima veidą, pirštų atspaudus, plaštakos geometriją, 
rašyseną, rainelę, tinklainę, balsą ir elgseną. Tuomet 
asmens charakteristikos palyginamos su kitų asmenų asmens charakteristikos palyginamos su kitų asmenų 
charakteristikomis, išsaugotomis biometriniuose 
duomenų bazės šablonuose. Pastebėjus sąsają tarp 
šablono ir subjekto, pateikiamas aukštas panašumo 
įvertinimas ir pranešama tyrėjui. Biometrinės 
technologijos buvo sėkmingai naudojamos 
identifikuojant sprogdintojų veidus. Naudojant 
biometrines technologijas taip pat galima nustatyti 
stebimo žmogaus emocijas, temperamentą ir pan. 



Kas tai yra biometrinės technologijos
Biometrika – tai technologijų sritis, kurioje, taikant automatinius 

metodus, stebimas žmogus identifikuojamas, tikrinamas arba 
analizuojams pagal fiziologines ar elgsenos charakteristikas. 
Vertinti galima veidą, pirštų atspaudus, plaštakos geometriją, 
rašyseną, rainelę, tinklainę, balsą ir elgseną. Tuomet asmens 
charakteristikos palyginamos su kitų asmenų charakteristikomis, 
išsaugotomis biometriniuose duomenų bazės šablonuose. 
Pastebėjus sąsają tarp šablono ir subjekto, pateikiamas aukštas 
panašumo įvertinimas ir pranešama tyrėjui. Biometrinės panašumo įvertinimas ir pranešama tyrėjui. Biometrinės 
technologijos buvo sėkmingai naudojamos identifikuojant 
sprogdintojų veidus. Naudojant biometrines technologijas taip pat 
galima nustatyti stebimo žmogaus emocijas, temperamentą ir pan. 

Biometrinės technologijos remiasi kai kurių žmogaus biometrinių 
parametrų, tokių kaip fizinės, fiziologinės ypatybės (pirštų 
atspaudai, akies rainelė, tinklainė, veidas, delno kontūras, ausies 
forma, kūno kvapas, balsas), elgesio ypatybės (parašo rašymo 
būdas, klaviatūros klavišų paspaudimo būdas, eisena ir pan.), 
nesikeičiančių per visą gyvenimą, įrašymu, šių duomenų 
sulyginimu ir analize. 



Biometrinės technologijos remiasi kai kurių 
žmogaus biometrinių parametrų, tokių kaip 

fizinės, fiziologinės ypatybės (pirštų 
atspaudai, akies rainelė, tinklainė, veidas, 

delno kontūras, ausies forma, kūno kvapas, delno kontūras, ausies forma, kūno kvapas, 
balsas), elgesio ypatybės (parašo rašymo 

būdas, klaviatūros klavišų paspaudimo būdas, 
eisena ir pan.), nesikeičiančių per visą 

gyvenimą, įrašymu, šių duomenų sulyginimu 
ir analize. 



Pasaulyje taikomos įvairios biometrinių sistemų rūšys: 
- veido atpažinimo sistemos; 
- piršto atspaudas (tokios sistemos pagrindas yra kiekvieno žmogaus 
pirštų unikalumas – nepakartojamas pirštų odos piešinys, atspaudas, 
gautas specialiu nuskaitymo skeneriu, yra koduojamas ir lyginamas 
su anksčiau gautais ir išsaugotais duomenimis); 
- delno kontūro atpažinimas (metodas remiasi rankos geometrija: 
specialiu įrenginiu matuojamas delnas ir jo forma, formuojamas specialiu įrenginiu matuojamas delnas ir jo forma, formuojamas 
trimatis jo vaizdas, pagal kurį atliekama analizė); 
- klaviatūrinis parašas; rankos venų analizė (infraraudonųjų spindulių 
kamera nuskaitomas unikalus rankos venų piešinys ir pagal jį 
atliekama analizė); 
- akies rainelės analizės sistemos, akies tinklainės analizės sistemos; 
- ranka rašyto parašo analizės sistemos; balso analizės sistemos; 
- kompiuterinė pelė



Biometrinės sistemos naudojamos:
- rinkos tyrimams ir analizei (analizuojama, kaip pirkėjas reaguos į 
tam tikras siūlomas prekes ir paslaugas); 
- e. versle (gali būti taikomos visos biometrinės sistemos, siekiant 
užtikrinti duomenų apsaugą, padidinti elektroninio verslo 
efektyvumą) ir kt. 
- televizoriui įjungti balsu; 
- norint patikrinti, ar objektas yra gyvas; 
- saugumui užtikrinti oro uostuose, apskritai siekiant užtikrinti 
žmonių saugumą (piršto atspaudas, balso ir DNR tyrimas, akies žmonių saugumą (piršto atspaudas, balso ir DNR tyrimas, akies 
rainelės analizė); 
- sveikatos apsaugos srityje (nustatomos ligos, atliekami DNR 
tyrimai, akies rainelės ir tinklainės analizė); 
- duomenų apsaugai – galima jungtis prie duomenų bazių 
(identifikacija pagal akies rainelę, balso atpažinimas ir kt.); 
- asmens tapatybei identifikuoti (biometriniai pasai); 
- psichologiniams žmogaus stebėjimams – analizuoti žmogaus 
elgesio pasikeitimus (balso, akies, pulso pasikeitimus); 



Didžiausias biometrijos trūkumas yra tas, kad ji gali atvesti 
prie totalinės piliečių identifikacijos ir visuotinės jų 
kontrolės. Juk dauguma biometrijos prietaisų gali 
identifikuoti žmones net jiems to nepageidaujant 
(pavyzdžiui, atpažinti iš balso arba iš akies rainelės). Dėl 
šios priežasties biometrija gali būti taikoma totaliniam 
sekimui (o tai juk yra žmogaus pilietinių laisvių 
suvaržymas). Šiuo atžvilgiu kai kurios biometrinės 
sistemos, pvz., nuotolinio veido atpažinimo, pirštų sistemos, pvz., nuotolinio veido atpažinimo, pirštų 
atspaudų rinkimo, balso įrašymo, kelia didžiausią pavojų. 
Gali paaiškėti, kad gyventojai yra nuolat skenuojami, 
identifikuojami ir vertinami atsižvelgiant į visus jų 
praeityje padarytus didesnius ar mažesnius prasižengimus. 
Tai būtų kėsinimasis į tradicinę žmogaus teisę likti 
neatpažintam viešosiose vietose. Be to, stebėjimo kameros 
gali būti naudojamos neteisėtiems tikslam, įskaitant ir 
rasinę diskriminaciją: iš minios žmonių dažnai išskiriami 
juodaodžiai ir sekami kameromis. Be to, kameros kartais 
skatina videovujerizmą. 



Emocijos
Emocija – tai trumpalaikė 

psichologinė, fiziologinė ir elgsenos 
reakcija į mintis, įvykius ir socialinę 
veiklą (UNESCO/IUBS/EUBIOS). 
Emocijas galima apibrėžti kaip 
jausmus, tokius kaip laimė, 
liūdesys, pyktis, pakili nuotaika, liūdesys, pyktis, pakili nuotaika, 
susierzinimas ir kt. (Real Voices of 
Autism Dictionary). Įvairūs autoriai 
nurodė, kad yra nuo dviejų iki 
dvidešimties „pagrindinių emocijų“ 
(Plutchik 1980), tokių kaip 
džiaugsmas, baimė, meilė, 
nuostaba, liūdesys ir t. t. 



Emotion is the transient psychological, 
physiological and behavioural response 
to thoughts, events and social activity.to thoughts, events and social activity.



Emocijas galima vertinti pagal tris pagrindinius biometrinius metodus: fiziologinį, 
psichologinį ir elgsenos. 

• Fiziologiniai bruožai paprastai yra stabilesnės fizinės charakteristikos, tokios kaip 
pirštų atspaudai, odos laidumas, plaštakos siluetas, plaštaka, kraujo spaudimas, 
kvėpavimas, veidas arba akies dugnas, elektroencefalograma arba raumenų judėjimas. 
Fiziologija – tai mokslas apie gyvųjų organizmų mechanines, fizines ir biochemines 
funkcijas (Wikipedia Dictionary). „Fiziologinis“ reiškia susijęs su fiziologija; tai 
mokslas, nagrinėjantis kūno funkcionavimą ir gyvųjų organizmų gyvybinius procesus 
(NASA). Fiziologiniai signalai, tokie kaip odos laidumas, širdies ritmas, kraujo 
spaudimas, kvėpavimas, vyzdžio išsiplėtimas, elektroencefalograma (EEG) arba 
raumenų judėjimo potencialas gali suteikti informacijos apie asmens vidinės emocinės 
patirties intensyvumą ir kokybę (Zimmermann 2003). 



Automatizuota veido analizės sistema 



Visionics korporacijos 
(viršus, vidurys) ir 
Viisage Technology Inc.
(apačioje) sukurtos veido 
analizės sistemosanalizės sistemos



Hitachi sėkmingai išbandė smegenų-mašinos sąsają, kuri 
vartotojams leidžia maitinimo jungiklius junginėti mintimis. 
plačiajai rinkai tikisi pristatyti per penkerius metus. Ilgalaikėje 
perspektyvoje smegenų-mašinos sąsajos technologija galėtų 
padėti paralyžiuotiems pacien-tams įgyti savarankiškumo, 
suteikdama jiems galimybę veiksmus atlikti naudojant mintis. 



Apie 300 moterų šešiose Europos šalyse buvo filmuojamos valgančios penkis 
maisto produktus: vanilinius ledus, šokoladą, javainius, jogurtą ir obuolius. 
Nekeista, kad senajame kontinente ledai ir šokoladas paskatino daugiausiai 
laimingų išraiškų. Šypsantis, susiraukus arba darant grimasas dirba tūkstančiai 
mažyčių veido raumenų. Emocijų atpažinimo programinė įranga (ERS) 
sukuria trimatį veido žemėlapį, tiksliai pažymėdama 12 pagrindinių 
pasikeitimo zonų (angl. trigger areas), tokių kaip akių ir burnos kampučiai. 

Tuomet veido atpažinimo algoritmas palygina judesius su šešiais baziniais mimikų 
modeliais, atitinkančiais pyktį, liūdesį, baimę, nuostabą, pasibjaurėjimą ir laimę arba 
jų mišinį. Gevers kultūrinius skirtumus (neišraiškingieji vokiečiai, formalieji britai) 
minėjo kaip dar vieną kliūtį, įveiktą atliekant rinkos tyrimus. Nekeista, kad valgant 
sveiką maistą programinė įranga užfiksavo mažiau besišypsančių veidų. Valgant 
obuolius, 87 proc. atvejų užfiksuotos neutralios išraiškos, o italai ir švedai juos 
valgydami demonstravo nusivylimą; jogurtui sekėsi ne ką geriau, jis „liūdesio“ 
išraišką sukėlė 28 proc. europiečių. 



Emocijas jaučiančios suknelės prototipas (Bubelle) – tai vienas 
iš dviejų Philips SKIN bandymų, sukurtų vykdant SKIN 
tyrimų projektą (4 pav.). Bubelle turi du sluoksnius. Pirmąjį 
sluoksnį sudaro biometriniai jutikliai, kurie registruoja asmens 
emocijas ir jas spalvomis bei šviesa perteikia antrajame 
sluoksnyje – išoriniame audinyje. Tokių ir analogiškų drabužių 
galima nauda (Body Beauty...): 

- Dėvintys šiuos drabužius asmenys galės alternatyviais būdais perteikti savo 
gilesnius jausmus, kuriuos pernelyg sunku išreikšti kitaip, tarkime, ar jei nori tai gilesnius jausmus, kuriuos pernelyg sunku išreikšti kitaip, tarkime, ar jei nori tai 
daryti su kuo nors, ar ne. 
- Vyrai pagaliau galės tiksliai nustatyti, ką dažnos ir bauginančios nuotaikų kaitos 
metu jaučia moteris. 
- Turistams nebereiks spėlioti, ar vietiniai gyventojai yra nemandagūs, ar tiesiog 
įsitempę, kai yra prašomi parodyti kelią, ir eina pro šalį. 
- Tėvams nereikės laukti dienas, savaites, mėnesius arba metus, kol jų paaugliai 
jiems pasakys, ką jaučia. 
- Mamos iškart žinos, ar jų kūdikis alkanas, nori miego, ar jaučia skausmą, ir tai 
padės kūdikiui ir jo mamai naktį ilgiau pailsėti. Galimybė naktį pailsėti geriau – tai 
laimingesnės šeimos.



Elektroniniai jutikliniai papuošalai 
Emocijas jaučiantys karoliai VIBE – tai laidžių dažų ir tekstilinių jutiklių derinys. Karoliai 

geba skaityti įvairius dėvinčiojo biometrinius signalus ir juos perduoda kitiems 
prietaisams bei kitiems dėvintiesiems



Kvapai
Kvapai žadina asociacijas, emocijas, prisiminimus, jie žmogaus 
būseną veikia tiesiai per limbinę sistemą, apeidami už sąmoningą 
suvokimą atsakingas smegenų sritis. Limbinė sistema yra 
evoliuciškai seniausia mūsų smegenų dalis, susiformavusi 
anksčiau už tas, kuriose vyksta mąstymo procesas. Ši išlikimui 
svarbi įspėjamoji juslė saugojo pirmykštį žmogų nuo sugedusio svarbi įspėjamoji juslė saugojo pirmykštį žmogų nuo sugedusio 
maisto ar ugnies pavojaus, jos padedami visi žinduoliai atpažįsta 
jauniklius ir genetiškai tinkamus partnerius. Dauguma mus 
kasdien supančių kvapų pasiekia smegenis jų net nepajuntant 
(sąmoningai nesuvokiant). Ir užuodžiami, ir neįsisąmoninti kvapai 
gali keisti širdies plakimo ar kvėpavimo ritmą, odos tamprumą ar 
hormonų koncentraciją. 



Šiuo metu šunys gali pastebėti ligą. Pav. matote šunį su kaukės, sukurtos 
siekiant nustatyti žmonių ligas pagal jų kūno kvapo elementus, prototipu. 
Šunys mokomi aptikti vėžiu sergančius žmones, taigi galbūt, apie šunų 
juslės galimybes sužinojus daugiau, bus sukurta naudinga vėžiu sergančių 
žmonių nustatymo technologija. Šiuo kvapo prietaisu siekiama žmonėms 
suteikti galimybę nustatyti vienas kito ligas. Šiaip ar taip, kvapas 
žmonėms turi stiprų poveikį, jis patraukia arba atstumia. Tyrimai rodo, 
kad reprodukcijai genetiškai tinkamiausią partnerį moterys gali nustatyti 
tiesiog iš jo dėvėtų marškinėlių kvapo.



Kvapai
Kvepinti nevalgomus produktus, pavyzdžiui, automobilių 
padangas ar teniso kamuoliukus, iš pažiūros gal ir juokinga, tačiau, 
kaip skelbia „Journal of Consumer Research“”, dėl kvapo pirkėjas 
produktą įsidėmi ilgam. O štai, pasak žurnalo „Psycholical 
Science“, citrinų arba „gaivios švaros“ kvapo oro gaiviklis darbo 
patalpoje labai sustiprina garbingą darbuotojo elgesį ir patalpoje labai sustiprina garbingą darbuotojo elgesį ir 
geranoriškumą. Tad kvapus komponuoja ne tik parfumeriai, bet ir 
buities produktų – skalbiklių, valiklių, kvapiųjų žvakių ar oro 
gaiviklių kvapų dizaineriai. Jų užduotis – žadinti šviesiausias 
vartotojo emocijas ir prisiminimus. Rimtais eksperimentais 
patvirtinta, kad vien šviežios kavos kvapas malšina stresą, o uoslės 
sutrikimų turintys žmonės greičiau pasiduoda depresijai. 



Kvapai
Pasirodo, žmogaus kvapas – tikslesnis net už piršto  atspaudą. 
Individualus kvapas praneša kitiems, kokį genetinį kodą individas 
turi, ar jis genetiškai artimas, ar svetimas. O štai baimės, pykčio, 
džiaugsmo, laimės kvapas kol kas niekuo neišmatuojamas, taigi 
yra neobjektyvus, nors ne vienas esame jutę kažką „tvyrant ore“. 
Jau neabejojama, kad emocijos keičia visas organizmo chemines Jau neabejojama, kad emocijos keičia visas organizmo chemines 
reakcijas, taigi „užuosti“ nuotaiką tikriausiai padeda ant odos 
įsikūrusios bakterijų kolonijos, kurioms, pasikeitus emocijoms, 
tenka skaidyti kitokias bekvapes medžiagas (Sprindžiūnaitė 2010).



Kvapai
Šiuo metu šunys gali pastebėti ligą. 1.6 pav. matote šunį su 
kaukės, sukurtos siekiant nustatyti žmo-nių ligas pagal jų kūno 
kvapo elementus, prototipu. Šunys mokomi aptikti vėžiu 
ser-gan-čius žmo-nes, taigi, galbūt apie šunų juslės ga-li-my-bes 
sužinojus daugiau, bus sukurta naudinga vėžiu ser-gan-čių 
žmo-nių nustatymo technologija. Šiuo kvapo prietaisu siekiama žmo-nių nustatymo technologija. Šiuo kvapo prietaisu siekiama 
žmonėms suteikti galimybę nustatyti vienas kito ligas. Šiaip ar 
taip, kvapas žmonėms turi stiprų poveikį, jis patraukia arba 
atstumia. Tyrimai rodo, kad reprodukcijai genetiškai tinkamiausią 
partnerį moterys gali nustatyti tiesiog iš jo dėvėtų marškinėlių 
kvapo (Per-Lee 2007).



Veido emocijų analizės sistema 



Remiantis tradiciniu jogos mokymu ir įvairių ezoterinių, okultinių ir 
mitinių mokymų teiginiais, žmones sudaro ne tik grubi fizinė forma, 
bet ir serija energetinių, psichinių-dvasinių subtiliųjų kūnų, kurių 
kiekvienas yra vis subtilesnis ir metafiziškai reikšmingesnis. Iš esmės 
išvestos iš Indijos dvasinės tradicijos, kur jos ir buvo suvoktos kaip 
nemirtingą sielą dengiantys apvalkalai, Vakaruose šios sąvokos išplito 
XIX a. pabaigoje plėtojantis teosofiniam judėjimui. Tiksliau tariant, 
subtilusis kūnas yra terminas, apibūdinantis bendrai imant praninį, 
protinį ir sąmonės kūnus (žr. Sukshma-sarira). Vieno arba daugiau 
subtilių žmogaus kūnų sąvoka yra paplitęs filosofinis elementas 
įvairiose dvasinėse tradicijose



Kaip parodė liepos 7-osios sprogimai Londone, biometrinėmis 
technologijomis gauti daugiau kaip 200 tūkst. atvaizdų iš vaizdo 
stebėjimo kamerų yra pagrindiniai ginklai prieš teroristus. Šioms 
biometrinėms vaizdo stebėjimo kameroms išskirtinumo suteikia 
tai, kad bet kokio asmens judesius jos seka naudodamos 360 
laipsnių sferinius objektyvus, vadinamąsias „žuvies akis“, o 
kameros kompiuterius galima užprogramuoti, kad jie atpažintų 
konkrečius veidus iš duomenų bazės



Fraunhofer instituto intelektinės sistemos gali 
nuskaityti veidą ir išmatuoti, ar asmuo yra 

laimingas, liūdnas, ar piktas 



Omron korporacija pristatė šypsenos 
atpažinimo programinę įrangą, kuria žadama 
patobulinti kompiuterizuotų sistemų gebėjimą 

skaityti žmonių emocijas 



Veido identifikavimas (o bendresne prasme – ir veidų 
klasifikavimas pagal lytį, rasę, amžių, emociją) nekontroliuojamose 
aplinkose – tai tyrimų tema, kuri svarbi keliems taikymo būdams, 
susijusiems su saugumu (biometrika), žmogaus-kompiuterio sąsaja 
ir pan. Siekiant gerų rezultatų, sistemos turi remtis daugybe 
kruopščiai suderintų vaizdo technologijų: veidų detekcija, akių 
sulygiavimu, ryškumo normalizavimu ir pan., taip pat ir galingomis 
klasifikavimo technologijomis 



MultimodalumasMultimodalumas











Data bases



Pupil data base



Pupil and pupil blinks data base



Pulse rate data bases



The interdependence linking physiological parameters of 
students to their learning productivity and the interest in learning 









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















Analysis of pupil



Correlation of relationships 
between pupil (iris) diameter 

and stress level
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Voise stress analysis: Low stress

Bigger stress





Biometric computer mouse:
- temperature,
- humidity,
- skin conductance,
- intensity of pressing,
- heart rate.
Mouse Events Capture, Collection and Feaure Extraction Subsystem:
- speed of mouse pointer’s movement,
- acceleration of mouse pointer’s movement,
- amplitude of hand tremble,
- scroll wheel use,
- right- and left-click frequency,
- idle time.
Biometrcic Finger:
- humidity,
- electrogalvanic skin conductance,
- skin temperature,
- heart rate.
Blood pressure and heart rate 
Subsystem:
- heart rate,
- systolic blood pressure,
- diastolic blood pressure.



Kas yra biometrinės technologijos

Biometrinė 
sistema

Apsaugos 
sistemos

Sveikatos 
apsauga

Duomenų 
apsauga

Asmens 
tapatybės 
nustatymo 

sistema

Psichologiniai 
stebėjimai

Rinkos 
tyrimai

Elektroninis 
verslas

Veido atpažinimo 
sistemos

+ + - + + + +

Piršto atspaudas + - + + - - +

1.2 lentelė. Biometrinių sistemų taikymo galimybės (Biometrics.ru)

Delno kontūro 
atpažinimas

+ - + + - - -

Klaviatūrinis 
parašas

- - + + + + -

Rankos venų 
analizė

- + - + - - -

Akies rainelės ir 
tinklainės analizės 

sistemos
+ + + + + + +

Ranka rašyto 
parašo analizė

- - + + + - +

Balso analizės 
sistemos 

+ + + + + + +

DNR analizė - + - + - - -



Balso analizės taikymas nekilnojamojo turto 
pirkimo-pardavimui procese

• Buvo analizuojamas nekilnojamojo turto 
pirkimo-pardavimo procesas. Pokalbio įrašo 
trukmė 9,12 min. Prieš darant įrašą, klientas 
buvo įspėtas, jog pokalbis bus įrašytas, dėl buvo įspėtas, jog pokalbis bus įrašytas, dėl 
to jis neprieštaravo. 



• Laba diena, kuo galime Jums padėti? (1)
• Laba diena, mes planuojame parduoti namą (2)
• Taigi gal trumpai galėtumėte papasakoti apie parduodamą namą? (3)
• Antras aukštas nėra visiškai įrengtas, rūsio nėra (4)
• Kelių aukštų namas? (5)
• Du aukštai be mansardos (6)
• Namas su daline apdaila ar nebaigtas statyti? (7)
• Manau, kad galima būtų sakyti, jog nebaigtas įrengti (8)
• Kokios išorinės apdailos reikia? (9)
• Buvo planuota apkalti medžiu ir dar reikėtų blokelių, bet, aišku, čia jau kiekvienas gali spręsti individualiai (10)
• Kaip manote, kokių investicijų dar gali reikėti išorinei apdailai? (11)
• Manau, apie penkiasdešimties tūkstančių litų (12)
• Tai tik už darbą ar ir už medžiagas? (13)
• Kaina už viską. (14)
• Ar stogo darbai yra užbaigti? (15)
• Stogas paruoštas dengti, medžiagos jau yra ir greitai bus uždengta (16)
• Kaip greitai norite parduoti savo namą? (17)
• Aišku, kad kuo greičiau, tuo geriau (18)
• Kiek ir kokie kambariai yra visiškai įrengti? (19)
• Virtuvė, tualetas, vonia ir miegamasis. Du kambariai su daline apdaila, kiti jau paruošti dažymui (20)
• Kokie langai? (21)
• Plastikiniai, vienos ir dviejų kamerų (22)
• Kokia šildymo sistema? (23)
• Šildymo sistema yra mišri – grindinis šildymas ir radiatoriai. Šildoma kietuoju kuru, yra galimybė šildyti ir elektra (24)
• Ar yra dujos? (25)
• Dujų nėra (26)
• Kokios galimybės šildymą keisti iš kietojo kuro į dujinį? (27)• Kokios galimybės šildymą keisti iš kietojo kuro į dujinį? (27)
• Tokia galimybė yra, tik reikėtų kreiptis į dujotiekį tiesiančią organizaciją, nes dujų trasa eina arti. Tik, aišku, reikės pakeisti ir esamą katilą (28)
• Kiek kvadratų? (29)
• Apie du šimtus kvadratų (30)
• Kiek yra wcmazgų? (31)
• Keturi (32)
• Ar turite namo planą? (33)
• Šiuo metu yra atliekami tikslieji kadastriniai matavimai (34)
• Ar yra garažas? (35)
• Garažo nėra, tačiau yra pavėsinė, stogas (36)
• Kokio dydžio sklypas? (37)
• Apie šešiolika su puse aro (38)
• Ar iki sklypo yra asfaltuotas kelias, ar geras kelias iki jo? (39)
• Taip, kelias visiškai sutvarkytas, asfaltas – iki pat namų (40)
• Kiek kilometrų iki Vilniaus centro? (41)
• Dvidešimt penki, gal trisdešimt (42)
• Koks atstumas iki artimiausio kaimyno? (43)
• Dvidešimt metrų (44)
• Ar sklypui priklauso miško, jei taip, tai kiek? (45)
• Taip, priklauso apie trys arai (46)
• Kokios kainos norėtumėte? (47)
• Na, mes planuojame gauti apie penkis šimtus tūkstančių litų (48)



Teigiama balso duomenų diagrama (klientas sako teisybę) 

Teigiama balso duomenų diagrama (klientas sako teisybę)

Neigiama balso duomenų diagrama (kyla abejonių dėl kliento teikiamos informacijos)
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Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

Praktinius biometrinių sistemų naudojimo būdus galima suskirstyti į 
tris pagrindines grupes:

• Komercinės paskirties. Prisijungimas prie kompiuterių tinklo, 
elektroninių duomenų apsauga, e. ko-mercija, interneto ryšys, 
bankomatų arba kreditinių kortelių naudojimas, fizinės prieigos 
kon-tro-lė, mobilieji telefonai, delninukai, medicininių duomenų kon-tro-lė, mobilieji telefonai, delninukai, medicininių duomenų 
tvarkymas, nuotolinis mokymasis ir pan.

• Valstybinės paskirties: nacionalinė tapatybės kortelė, asmenų 
kontrolė pataisos įstaigose, vairuo-tojo pažymėjimai, socialinė 
apsauga, pašalpų išmokos, pasienio kontrolė, pasų kontrolė ir pan.

• Teisėsaugoje: kūnų identifikavimas, kriminaliniai tyrimai, tėvystės 
nustatymas ir kt.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

Iš esmės yra trys dar nepatekinti verslo poreikiai, raginantys įmones 
skubiai taikyti biometriką:

• Mažiau sukčiavimo atvejų. Dėl sukčiavimo bendrovės kasmet 
praranda milijardus JAV dolerių. Dabar verslo sandoriai 
nebesudaromi paspaudžiant ranką ir pasirašant ant popieriaus; 
visiškai automatiškos iš nutolusių vietų vykdomos verslo operacijos visiškai automatiškos iš nutolusių vietų vykdomos verslo operacijos 
tapo įprastu dalyku. Taigi programišiams lengviau sukčiauti iš 
nutolusios vietos, nerizikuojant būti sugautiems. Paaiškėjo, kad 
tapatybės patvirtinimo pakaitalų, t. y. slaptažodžių ir žetonų, 
nepakanka, norint palaikyti priimtino lygio sukčiavimo atvejų 
skaičių. Kai vienas asmuo sukčiauja, suklastodamas daugybę 
tapatybių, jokia technologija, išskyrus biometriką, negali spręsti šios 
problemos (pvz., vienas asmuo su daugybe tapatybių daug kartų 
naudojasi tam tikromis privilegijomis). 



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Patogesnė apsauga. Tradicines tapatybės nustatymo 
technologijas, t. y. slaptažodžius ir žetonus, ne tik brangu 
išlaikyti, bet jas nepatogu naudoti. Siekdamos padidinti 
saugumą, bendrovės verčia laikytis patikimų slaptažodžių 
politikos, tačiau žmonės jos nepaiso, nes juos erzina, kai tenka politikos, tačiau žmonės jos nepaiso, nes juos erzina, kai tenka 
įsiminti kelis skirtingus, ilgus, atsitiktine tvarka sugeneruotus 
slaptažodžius, kuriuos kartais tenka keisti. Norėdami išvengti 
šio nepatogumo, žmonės slaptažodžius užsirašo ant lapelių arba 
išsaugo kompiuterių failuose, niekais paversdami jų paskirtį. 
Priešingu atveju žmonės savo slaptažodžius pamiršta ir 
skambina į klientų aptarnavimo skyrius, kuriems tenka atstatyti 
seną slaptažodį, o tai nemažai kainuoja.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Didesnis saugumas ir neatsisakymas(angl. non-repudiation). 
Slaptažodžiai ir žetonai negarantuoja pakankamo saugumo ir 
privatumo, yra neefektyvūs užtikrinant audito istoriją (angl. 
audit trails) ir taisyklių laikymąsi. Slaptažodžiais ir žetonais 
galima dalintis, ir jie negali užtikrinti, jog asmuo, kurio galima dalintis, ir jie negali užtikrinti, jog asmuo, kurio 
tapatybė nustatoma, fiziškai buvo toje vietoje, kurioje nustatyta 
tapatybė. Reikia patikimesnio apsaugos ir atskaitomybės 
metodo.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas Toliau pateikiami keli taikymo pavyzdžiai, kai asmenų tapatybė 

nustatoma naudojant biometriką:

• Amsterdamo Schipoloro uoste įdiegta Schiphol Priviumschema 
atvykimo procedūrai paspartinti naudoja rainelės skenavimo 
mikroprocesorines korteles (angl. smart cards). Keleiviai, kurie 
savanoriškai sutinka dalyvauti šioje schemoje, įstato savo kortelę prie savanoriškai sutinka dalyvauti šioje schemoje, įstato savo kortelę prie 
vartų ir pažiūri į kamerą; kamera užfiksuoja keleivio akies atvaizdą, 
apdoroja jį, idant aptiktų rainelę, ir apskaičiuoja rainelės kodą 
(IrisCode); apskaičiuotas rainelės kodas palyginamas su kortelėje 
esančiais duomenimis, ir pagal tai patikrinama asmens tapatybė. 
Panaši schema naudojama ir verifikuojantSchipholoro uosto 
darbuotojų, dirbančių sugriežtintos apsaugos zonose, tapatybę. Tai 
geras pavyzdys biometrinės sistemos, kuri naudojama didesniam 
vartotojų patogumui, kartu patobulinant saugumą.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Ben Gurion tarptautinis oro uostas Tel Avive naudoja 
automatinius plaštakos geometrija pagrįstus identifikavimo 
kioskus, idant Izraelio piliečiai ir dažnai atvykstantys 
tarptautiniai keleiviai galėtų greitai pereiti pasų patikrinimo 
procedūrą. Programoje šiuo metu dalyvauja per 160 tūkst. procedūrą. Programoje šiuo metu dalyvauja per 160 tūkst. 
Izraelio piliečių. Pradėdama verifikavimo procesą, kioskinė 
sistema naudoja keleivio kreditinę kortelę. Tuomet keleivio 
tapatybei patikrinti ir užtikrinti, jog asmuo nekelia pavojaus 
saugumui, naudojama informacija apie plaštakos geometriją. 
Automatizuotas patikrinimo procesas trunka mažiau kaip 20 
sek., ir gerokai sumažino keleivių laukimo laiką. 



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Kai kurios Japonijos finansų institucijos savo bankomatuose 
įdiegė tapatybės nustatymo pagal delno venas sistemas, kurios 
padeda patikrinti operaciją ketinančio atlikti kliento tapatybę. 
Nekontaktinis jutiklis kliento delno venų raštą atvaizduoja 
naudodamas infraraudonajam spektrui artimą šviesos šaltinį. naudodamas infraraudonajam spektrui artimą šviesos šaltinį. 
Taigi asmeniui nereikia delno padėti ant prietaiso tiesiogiai.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• JAV prekybos centrų tinklas Krogerkai kuriose savo 
parduotuvėse išdėstė pirštų atspaudų skenerius, idant padėtų 
klientams išgryninti atlyginimo čekius arba sumokėti už 
pirkinius. Šiuo dalyku susidomėję klientai gali užregistruoti 
savo smilių kartu su savo kreditinės (debetinės) kortelės (arba savo smilių kartu su savo kreditinės (debetinės) kortelės (arba 
elektroninio čekio) duomenimis; tapatybė registravimo metu 
patikrinama pagal kliento vairuotojo pažymėjimą.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• JAV Lankytojų ir imigrantų statuso nustatymo technologija (US-
VISIT) – tai pasienio apsaugos sistema, kurią naudoja 115 oro uostų, 15 
jūrų uostų ir 50 labiausiai apkrautų sausumos kontrolės punktų antrinio 
patikrinimo zonose. Pirštų atspaudų jutikliu nuskenuojami į JAV 
atvykusių užsienio lankytojų kairysis ir dešinysis smiliai. Gauti 
biometriniai duomenys naudojami tikrinant asmens kelionės dokumentus biometriniai duomenys naudojami tikrinant asmens kelionės dokumentus 
kontrolės punkte. Kai kuriuose oro ir jūrų uostuose naudojama ir 
biometrinė išvykimo procedūra, idant palengvintų būsimas lankytojų 
keliones į šalį. Nors šiuo metu naudojama dviejų pirštų atspaudų 
informacija, sistema ateityje galėtų tikrinti visus dešimt asmens pirštų; 
tai užtikrintų US-VISIT pirštų atspaudų duomenų bazės suderinamumą 
su dešimties pirštų atspaudų duomenų baze, kurią FTB naudoja savo 
integruotoje automatinėje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje 
(IAFIS, žr. http://www.fbi.gov/hq/cjisd/iafis.htm).



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

Komerciniame pasaulyje taikomos tradicinės technologijos, skirtos 
teigiamam tapatybės nustatymui, dažniausiai taiko žinių metodus 
(pvz., asmens kodus (PIN) ir slaptažodžius) ir žetonų metodus 
(pvz., raktus ir korteles). Toliau trumpai bus ažvelgiami šių 
metodų trūkumai.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

Rainele pagrįsta deportacijos sekimo sistema Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose (JAE) turi tris pagrindines funkcijas (Lazarick, 
Cambier 2008):

• Registracija. Registracijos stotys įrengtos 22 deportacijos 
centruose visuose JAE, iš viso naudojamos 49 rainelių kameros. centruose visuose JAE, iš viso naudojamos 49 rainelių kameros. 
Registracijos procesas apima abiejų besiregistruojančio asmens 
rainelių skenavimą. Vėliau atpažinimo sistema naudoja tik 
vienos rainelės duomenis, tačiau nuskenuojamos abi, idant būtų 
išvengta mėginimų išsisukti nuo atpažinimo, leidžiant 
nuskenuoti vieną akį, o tuomet atpažinimui pateikiant kitą.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Centrinė saugykla. IrisCode R° šablonai, surinkti iš registracijos 
centrų visoje šalyje, laikomi centrinėje saugykloje, kuri vykdo 
duomenų bazės valdymo užduotis, tokias kaip susiejimas su 
geografiniais ir laiko duomenimis, taip pat atnaujinimai bei 
priežiūra. Paieška duomenų bazėje, pagal kurią identifikuojami 
iš šalies išsiųsti asmenys, vyksta rainelės paieškos variklyje, iš šalies išsiųsti asmenys, vyksta rainelės paieškos variklyje, 
kuris yra centrinėje IrisCode saugykloje.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Pasienio kontrolė. Rainelių detekcijos terminalai naudojami 35 pasienio 
centruose, įskaitant 7 tarptautinius oro uostus (keli terminalai), 3 sausumos 
kontrolės taškus ir 7 jūrų uostus. Pasirinktų atvykstančių keleivių rainelėms 
skenuoti iš viso naudojama 81 kamera; tuomet rainelių duomenys perduodami 
centrinei saugyklai, kurioje registracijos duomenų bazėje ieškoma sutampančių 
rainelių. Identifikavimo procesui naudojama išsami „nuo 1 iki N“ paieška ir 
nesiremiama jokiais de-mo-gra-fi-niais duomenimis. Visa operacija trunka tik nesiremiama jokiais de-mo-gra-fi-niais duomenimis. Visa operacija trunka tik 
kelias sekundes, taigi įmanomas tikralaikis duomenų apdorojimas. Terminalai 
suprojektuoti taip, kad veiktų be įvesties prietaisų (klaviatūros arba pelės), o jų 
vartotojo sąsaja universali ir lengvai suprantama. Asmuo prieina prie kameros ir 
terminalas automatiškai sukuria IrisCode šabloną bei išsiunčia jį į centrinę 
saugyklą. Saugykloje radus atitikmenį, parodomas STOP ženklas, o jei ne –
ženklas GO. Pasirodžius ženklui STOP, operatorius nukreipia asmenį į kitą stotį, 
kuri gali išspausdinti su šiuo asmeniu susijusius duomenis ant popieriaus 
(išsiuntimo iš šalies duomenys, nusikaltimas, vardas, pavardė ir pan.). Tuomet 
valdžios atstovai imasi reikiamų veiksmų.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

Nepaisant to, kad biometrinės sistemos sparčiai plinta įvairiose 
srityse visame pasaulyje, nekilnojamojo turto sferoje tokios 
sistemos nėra populiarios. 

Viena iš priežasčių – šių sistemų brangumas ir sudėtingumas, kita 
– tai, kad sistemų taikymas nekilnojamojo turto versle  nėra – tai, kad sistemų taikymas nekilnojamojo turto versle  nėra 
išanalizuotas ir nėra teorinių šių sistemų taikymo efektyvumo 
įrodymų.

Toliau trumpai bus aptariamos kelios biometrinių sistemų taikymo 
nekilnojamojo turto srityje galimybės.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Biometriniai pasai – asmenų identifikavimas 
pagal biometrinius duomenis. Kadangi 
nekilnojamojo turto verslo dalyviai operuoja labai 
dideliais pinigais ir brangiu turtu, tai ir apgavysčių 
bei neteisėtų veiksmų gali pasitaikyti daugiau 
negu kituose verslo segmentuose. Visame 
pasaulyje yra žinoma atvejų, kai ypač brangaus pasaulyje yra žinoma atvejų, kai ypač brangaus 
turto savininkais tampa mirusieji, t. y. mirusių 
žmonių pasai buvo panaudoti perkant turtą. Taip 
yra daroma vengiant mokėti mokesčius ir norint 
atlikti kitokius neteisėtus veiksmus. Biometriniai 
pasai galėtų apsaugoti visuomenę ir nekilnojamojo 
turto verslo dalyvius nuo tokių apgavysčių. 
Svetimu biometriniu pasu nebus įmanoma 
pasinaudoti, nes jo atmintyje saugomi tokie 
unikalūs asmens duomenys, kaip piršto atspaudas, 
akies rainelės vaizdas ir kt.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Duomenų kaupimas ir apsauga. Nekilnojamojo turto agento 
duomenų bazėje sukaupiamas itin daug konfidencialios 
informacijos. Jos apsaugą užtikrinti yra didelė problema, ir ją 
tarpininkas turi spręsti kasdien. Ypač tai pasakytina apie didelius 
nekilnojamojo turto objektus, tokius kaip elektrinės, naftos nekilnojamojo turto objektus, tokius kaip elektrinės, naftos 
gamybos ar perdirbimo objektai, laivynai ir kt. Taikant 
biometrines technologijas prieigą prie duomenų turi tik vienas 
asmuo. Tokiu atveju nereikalingi apsaugos kodai, prisijungimo 
duomenys. Prie sistemų galima jungtis, naudojant savo unikalias 
charakteristikas (šiais duomenimis negali pasinaudoti joks kitas 
asmuo). Pavyzdžiui, agentas pasižiūri į specialią vaizdo kamerą, 
kuri identifikuoja asmens tapatybę. 



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Rinkos tyrimai taikant biometrines technologijas (balso, 
akies analizė, pulso stebėjimas, siekiant pagerinti darbo 
efektyvumą). Šiomis technologijomis galima naudotis 
demonstruojant nekilnojamąjį turtą, vedant derybas. Tam tikrais 
atvejais tokias sistemas taikyti yra labai naudingas ir efektyvu, atvejais tokias sistemas taikyti yra labai naudingas ir efektyvu, 
nes jos remiasi žmogaus emocijomis, kurių sąmoningai 
kontroliuoti neįmanoma.



Komercinis ir valstybinis biometrinių sistemų 
taikymas 

• Nekilnojamojo turto objektų saugumas (įeigos kontrolės 
sistema). Galima atsisakyti raktų, telefonspynių ir kitų panašių 
apsaugos sistemų, kurios nėra labai efektyvios, nes jomis gali 
pasinaudoti pašaliniai asmenys ar net vagys (raktus galima 
padirbti arba pavogti, telefonspynių kodai yra žinomi daugeliui 
žmonių, net negyvenančių tame name). Žmogus į būstą ar darbą 
patenka pateikęs piršto atspaudą arba identifikavus jo akies 
rainelę. Tokios technologijos plačiai taikomos „protinguose“ 
namuose.


