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Tikslas
• atvirų duomenų, intelektinių sistemų (neuroninių tinklų, žinių,
sprendimų paramos, rekomendacinių ir kitų sistemų) ir
technologijų (palydovinių, robotų, išplėstinės ir virtualios
realybės), taikomų išsivysčiusių šalių užstatytoje aplinkoje
mokslinė analizė ir siūlymas Lietuvai

Uždaviniai
• išanalizuoti Lietuvos ir išsivysčiusių šalių užstatytos aplinkos poreikius ir
reikalavimus atvirų duomenų ir intelektinių sistemų panaudojimui
• išanalizuoti Lietuvos užstatytą aplinką reglamentuojančius teisės aktus,
liečiančius atvirų duomenų ir intelektinių sistemų panaudojimą,
nustatyti teisinius apribojimus atvirų duomenų ir intelektinių sistemų
panaudojimui
• išanalizuoti atvirų duomenų ir intelektinių sistemų plėtrą ir ją veikiančius
veiksnius Lietuvos užstatytoje aplinkoje
• pateikti išvadas, įvardinti problemas, jų atsiradimo priežastis ir
sprendimo įžvalgas
• įvardinti ir išanalizuoti strateginės atvirų duomenų ir intelektinių sistemų
Lietuvos užstatytoje aplinkoje plėtros kryptis bei įdiegimo galimybes
• pateikti atvirų duomenų ir intelektinių sistemų Lietuvos užstatytoje
aplinkoje plėtros alternatyvas, laiduojančias darnią užstatytos aplinkos
plėtrą
• pateikti išsamią atvirų duomenų ir intelektinių sistemų Lietuvos
užstatytoje aplinkoje plėtros tobulinimo koncepciją

Išplėstinės realybės sveiko būsto sistema
Gyventojams:
http://iti.vgtu.lt/VGTU_Lomonosov/
Rekomendacinė sistema:
http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/simpletable.aspx?sistemid=517
http://iti.vgtu.lt/sveikasbustas/kapateikti.aspx
Virtualaus turo:
http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/oana_fatima1.swf

Intelektinė pasyvaus būsto sistema
Passive House Analysis Subsystem
http://iti.vgtu.lt/ieeppt/
http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/praktmoksistem.aspx
Energy Efficient House for Africa Subsystem
http://iti.vgtu.lt/ieeppt/

Atvira skaitmeninė
administracija

Atėnų
demokratija
šiuolaikinės
e-demokratijos
pradininkas
Atėnų demokratija (kartais vadinama Tiesiogine
demokratija) atsirado Senovės Graikijos Atėnų miestevalstybėje. Atėnai buvo viena pirmųjų demokratijų ir
tikriausiai svarbiausia Senovės istorijoje. Atėnų piliečiai
nerinkdavo atstovų, o patys balsuodavo dėl įstatymų
priėmimo. Atėnų politines institucijas galima būtų
išskirstyti į 3 dalis pagal valdžios pobūdį: tautos
susirinkimas, taryba ir renkami pareigūnai. Tautos
susirinkimas priiminėjo politinius sprendimus, o taryba
užsiimė politikos įgyvendinimu ir administraciniais
reikalais. Per metus būdavo apie 50 tautos susirinkimų.

Visuomenės dalyvavimu pagrįsta žemės naudojimo
internetinė sprendimų paramos sistema

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.

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.

Elektroniniai
viešieji konkursai

ES šalių konkursų nuorodos

Nuorodos į Amerikos šalių konkursus

Dokumentai, reikalingi kontraktams parengti

Airijos konkursų puslapis

Techninis
skaičiavimas
Galima apskaičiuoti techninius rodiklius pagal vokišką
gamybos standartą DIN 4108 T5, pastato konstrukcijų
šilumos ir garo laidumo skaičiavimas.
1. Pasirinkti konstrukcijos elementą.
2. Pasirinkti iš kokių medžiagų jis sudarytas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

statybiniai mišiniai, tinkas;
perdangos;
didelių gabaritų konstrukcijos elementai;
mūras, įskaitant siūles;
šilumą izoliuojančios medžiagos;
mediena ir jos gaminiai;
padengimo sluoksniai;
kitos naudotos medžiagos.

Kodėl virtualioji ligoninė?
-

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

KAIST projektas
Tikslas - sukurti aplinką, kurioje sunkiai judantis žmogus,
galėtų atlikti kasdieninius darbus bei savarankiškai gyventi
savo namuose be pašalinių pagalbos. Sistemą sudaro
intelektinė lova, invalido vežimėlis, sveikatos rodiklių
analizės sistema, intelektinis perkėlimo robotas tarp
vežimėlio ir lovos, nuotolinis roboto valdymas gestų
pagalba

Intelektinis veidrodis: jo tikslas yra mokyti žmones, didinti žinių lygį
bei įsipareigojimą sveikiau gyventi ir padėti vartotojui lengviau
pasiekti užsibrėžtų tikslų, motyvuojant jį vizuolinėmis
priemonėmis. Intelektualūs namai stebėtų ir analizuotų, ka
gyventojai veikia, o veidrodis parodo vaizdą kaip naudotojas
galėtų atrodyti jei jie ir toliau tęs tokį gyvenimo būdą, ir kaip jie
galėtų atrodyti ateityje pakeitę savo dietos įpročius ar pradėję
sportuoti. Jis skaitmeniniu būdu keičia vartotojo vaizdą, kad
sukeltų tam tikrą reakciją į individo veiksmus ar esamą gyvenimo
būdą.

Automobilių pramonė
• ,,Ford“ inžinieriai, būdami įvairiose pasaulio šalyse, bendrai
projektuoja automobilių variklius. Šis projektavimo procesas
atliekamas naudojant specialią internetinio projektavimo
programinę įrangą ir duomenų bazes. Visa, kas projektuojama,
yra matoma visiems kitiems projekto dalyviams, galintiems
aktyviai dalyvauti šiame procese.

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.

Kelionių ir turizmo agentūros
• Daugelis paslaugų, kurias teikia tradicinės
kelionių ir turizmo agentūros, taip pat siūlomos ir
internete. Vartotojas čia gauna daug greičiau ir
kur kas daugiau informacijos. Klientai internete
prisijungia prie virtualiosios agentūros, parengia
savo pageidaujamos kelionės planą ir gauna
alternatyvius variantus. Vartotojai netgi gali
nurodyti maksimalią kainą, kurią jie sutiktų
mokėti už kelionę, apgyvendinimą, pramogas ir
kitas paslaugas.

Su interneto
vartojimu susijusios
ligos
• Ne tik tarp išsivysčiusių šalių, bet ir tarp Lietuvos
gyventojų plinta su interneto vartojimu susijusios
ligos. Dalis žmonių, nemaža laiko praleidžiantys
internete, nebeskiria dėmesio šeimai ar darbui,
todėl jiems gresia skyrybos ar atleidimas iš darbo.
Jie laikui bėgant sunkokai kontroliuoja savo
elgseną. Atskirose šalyse psichiatrijos ligoninėse
kuriami specialūs skyriai šiems ligoniams gydyti.

Susinaikinančios žinutės
• Dėl įvairių priežasčių kai kurie elektroninio pašto vartotojai
nori, kad jų pasiųsta elektroninio pašto žinutė po kurio laiko
susinaikintų. Kompanija „Startup Qvtech“ šiam tikslui sukūrė
programą „Interosa“. Ją naudojančio vartotojo nurodymu
pasiųstoji žinutė susinaikina nurodytu laiku.

Elektroninių
laiškų cenzorius

• Elektroninio pašto įranga „Eudora“ įgauna vis
daugiau funkcijų. Viena iš naujesnių funkcijų –
elektroninių laiškų cenzorius. Šis elektroninių
laiškų cenzorius išrenka laiške nemalonius
pasakymus ir žodžius. Taip stengiamasi padėti
žmonėms nesiųsti žinučių, dėl kurių jie vėliau
gailėtųsi. Šis paprogramis įvertina elektroninius
laiškus pagal jų agresyvumą, o ekrane parodo
nuo vieno iki trijų aštriųjų pipirų.

Automobilių
pramonė
• Vieni iš pagrindinių automobilių pramonės

gigantų („Daimler-Chrysler“, „General Motors“ ir
„Ford“) kuria bendrą elektroninės prekybos
sistemą. Ši sistema sudarys galimybę
racionalizuoti žaliavų ir detalių pirkimą ir tiekimą,
dėl to atpigs gaminami automobiliai. Šiame
projekte gali dalyvauti ir kitos automobilių
pramonės kompanijos ir tiekėjai. Kitos
automobilių pramonės kompanijos,
nenorėdamos atsilikti konkurencinėje kovoje,
taip pat kuria panašias elektroninio verslo
sistemas.

NT elektroninio verslo sistemų pagrindinės funkcijos:
• e-aukcionai,
• e-žvalgo ir analizės posistemė,
• virtualūs pasivaikščiojimai,
• e-biblioteka,
• nekilnojamojo turto pardavimas, pirkimas, nuoma,
• įvairūs patarimai ir informacija apie nekilnojamojo turto
nuomą, jos planavimą, patyrusių nuomininkų patarimai
pradedantiesiems,
• išsami informacija apie užstatus, paskolas,
• draudimo paslaugos (nekilnojamasis turtas, automobiliai,
kitas turtas),
• įsikūrimas naujoje vietoje,
• informacija ir paslaugos persikėlimui į naują gyvenamąją
vietą,

Nekilnojamojo turto elektroninio verslo sistemų
pagrindinės funkcijos:
• darbo paieška,
• namo apytikslės vertės skaičiavimas,
• alternatyvų palyginimas,
• virtualūs pasivaikščiojimai,
• įvairūs skelbimai,
• pažintinė informacija,
• pastatų ūkio valdymo paslaugos: langų valymas, kilimų
valymas, aplinkos priežiūra, apsaugos sistemų įrengimas,
nekilnojamojo turto apsauga, inžinerinių komunikacijų
įrengimas ir remontas, namų priežiūra, baldų remontas,
teikiamos komunalinės paslaugos,

Strateginės plėtros kryptys
• Atlikus atvirų duomenų ir intelektinių sistemų Lietuvos
užstatytoje aplinkoje strateginių plėtros krypčių galimybių
įvertinimą buvo pasirinktos trys pagrindinės kryptys:
• statyba ir su ja susiję procesai
• užstatyta aplinka
• patalpų mikroklimatas ir inžinerinės sistemos.
• Norint efektyviai suprojektuoti ir įgyvendinti atvirų duomenų ir
intelektinių sistemų Lietuvos užstatytoje aplinkoje strateginių plėtros
krypčių galimybes, būtina kompleksiškai išanalizuoti jų sudėtines dalis,
jose dalyvaujančias suinteresuotas grupes, jų tikslus bei uždavinius.
Taip pat būtina atsižvelgti į išorinės mikro-, mezo- ir makroaplinkos
poveikį.

Plėtros tobulinimo koncepcija
• Atvirų duomenų, intelektinių sistemų ir daviklių taikymo
Lietuvos užstatytoje aplinkoje plėtros tobulinimo koncepcija –
racionalus užstatytos aplinkos efektyvumo didinimas,
neigiamo poveikio aplinkai sumažinimas, išteklių taupymas ir
gyvenimo kokybės didinimas, plačiai diegiant pažangiausias
informacines, intelektines, daviklių ir telekomunikacijų
technologijas, maksimaliai tenkinant visų suinteresuotų grupių
poreikius.

Kasdienis paprasto žmogaus gyvenimas yra
pernelyg monotoniškas. Jame nėra kvapą
gniaužiančių nuotykių ar gyvenimiškų istorijų
įvairovės. Kokiu būdu mes galime paįvairinti
skurdžią empirinę gyvenimiškąją žmogaus
patirtį? Kas gali kompensuoti emocinį kasdienio
gyvenimo blankumą? Menas pastebimai
papildo žmogaus pasaulio paveikslą, jis
nuspalvina žmogaus pasaulio paveikslą,
praturtina ir prisodrina jį. Žmonės,
besidominantys literatūra, muzika, daile arba
architektūra, praplečia savo kasdienio
gyvenimo ribas ir įgauna galimybę efektyviai
perstatyti, nuolat tobulinti bei „spalvinti“ savo
pasaulio paveikslą

Laimingo ir nelaimingo žmogaus
realybės yra skirtingos. Žmogaus,
palaidojusio artimą, ir euforijoje
esančio žmogaus realybės yra
skirtingos. Žvelgdami per optimisto
rožinius akinius, pilkus sugniuždyto
žmogaus akinius ar juodus neregio
akinius matome visiškai skirtingą
pasaulio vaizdą.

Virtualios realybės pagrindą
sudaro tokia žmogaus psichikos
savybė kaip vaizduotė,
fantazija. Vaizduotė gali reikšti
„tikroviškus sapnus“,
fantazijas, svajones ir kt.
Psichologijoje „vaizduotė
suprantama kaip psichologinis
procesas, dalyvaujantis naujų
vaizdų kūrime... pasitelkiant
žmogaus turimos patirties
transformacijas ir
rekombinacijas“

Psichologai mano, kad „neįprasta
sąmonės būklė“ turi ypatingą reikšmę
žmogaus gyvenime. Yra žinomos
senovės apeigos, kai žmogus įvedamas į
ekstazę ritminių šokių pagalba. Tokios
apeigos, jogos pratimai ir kt. naudojami
tam, kad perkelti žmogų į neįprastą
sąmonės būklę. Senovėje tokia masinė
ekstazė buvo naudojama bendraujant
su gerosiomis ir blogosiomis dvasiomis,
be to, tokios apeigos viliojo žmones ir
tuo, kad galėjo atskleisti užslėptas,
žmogui nežinomas jėgas, nepastebimas
kasdieniame gyvenime. Monotoniškas
šamanų dainavimas, psalmių
dainavimas ir surų intonavimas gali
sukelti nebūdingas sąmonės būkles

Virtuali realybė formuoja įvairių
religijų vaizdinius

Perkūnas – galingiausias
pagoniškosios Lietuvos dievas
Perkūnas yra gamtos ir atmosferos
reiškinių valdovas. Jam paklūsta
vėjai ir audros, o žaibas yra
pagrindinis vyriausiojo Lietuvos
dievo ginklas. Tai galingiausios
gamtos jėgos, taigi Perkūnas gali
įveikti bet kurį savo priešininką, kas
jis bebūtų – žmogus ar dievas. Ir
Perkūnas gina žemę nuo piktųjų
jėgų, gina lietuvius nuo tų grėsmių,
nuo kurių jie negali apsiginti patys.

Tai esamo pasaulio pertvarkymas, papildant realiąją erdvę virtualiais
elementais. Iš esmės, papildyta realybė tai užprogramuotų arba
internete patalpintų duomenų, vienaip ar kitaip susijusių su realiais
objektais, integracija su realiu pasauliu.
Papildyta realybė – bendras terminas, naudojamas skaitmeninėms
technologijoms, užtikrinančioms dinaminio realaus ir virtualaus
pasaulių suderinimo apibūdinimą; dažniausiai, tai reiškia, kad ji
naudojama siekiant „papildyti“ realųjį pasaulį interaktyviu
skaitmeninės vizualios informacijos sluoksniu realiuoju laiku.

Papildyta realybė

Papildytos realybės technologijos esmė ta, kad informacija apie kiekvieną atskirą
objektą įtraukiama į didžiulę Interneto tinklo duomenų bazę, po ko specialus
prietaisas (išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris arba akiniai) atpažįsta
objektą ir pateikia suprantamos žmogui formos (tekstas, nuotrauka, vaizdas,
balsas) informaciją apie minėtą objektą. Šiuo metu dauguma sprendimų remiasi
Vikipedija duomenimis. Pavyzdžiui, šiuolaikinis išmanusis telefonas per GPS
nustato savo buvimo vietą ir displėjuje pateikia informaciją apie visus šalia
esančius objektus bei gali perduoti 10 km atstumu esančių web kamerų vaizdą,
parodyti artimiausių gatvių nuotraukas, pažymėti parduotuvių (restoranų,
picerijų ir kt. įstaigų) vietas, pasiūlyti optimalų kelią, atsižvelgiant į kelių eismo
kamščius, pažymint jį strėlytėmis realiame gatvių vaizde ir pateikiant atstumą iki
norimo taško. Išmanusis telefonas net gali nurodyti kryptį, kur reikia ieškoti
pasiklydusio minioje draugo arba nuvesti į tą vietą, kur
jis buvo paskiręs susitikimą. Taip pat yra galimybė
peržiūrėti ankstesnį norimų objektų vaizdą: praeitų
laikų nuotraukos pateikiamos ant matomų šiuolaikinių
pastatų nuotraukų

Šiuo metu VR sistemos taikomos,
kuriant skirtingus treniruoklius
(automobilių, lėktuvų
treniruoklius; kosminius
treniruoklius; treniruoklius, skirtus
mokyti personalą atlikti darbus,
naudojant sudėtingą įrangą;
karinius treniruoklius), sudėtingus
situacinius žaidimus, mokymo
sistemas, naudojamas sprendimų
priėmimo strategijai ir taktikai
įsisavinti besikeičiančių bei itin
sudėtingų situacijų metu.

ONLYS sistemoje yra objektų
duomenų bazė, jų koordinatės ir
nuotraukos padarytos skirtingu
kampu. ONLYS siūlo sprendimus,
kurie leidžia naudotojui pažiūrėti,
kaip atrodė namas statybos
proceso eigoje arba kaip jis
atrodys užbaigus jo statybą,
dalyvauti virtualioje ekskursijoje,
naudojantis vaizdo konferencijos
ryšiu susisiekti su statytoju,
sužinoti įsigijimo sąlygas,
rezervuoti butą

Siekiama sukurti būsimo arba statomo
nekilnojamojo turto objekto interaktyvų realų
modelį, kad būtų galima jį pademonstruoti
potencialiems investuotojams, nuomininkams
ir pirkėjams. Kaip dauguma įmonių pateikia
informaciją apie objektą savo potencialiems
klientams? Tradicinių priemonių sąrašą sudaro
kiekvieno aukšto planas, nuotraukos
tinklalapyje, maketai pardavimo biuruose arba,
geriausiu atveju, vaizdo filmukai su tekstu už
kadro kaip aukščiausio lygio vaizdinės
priemonės. Tuo atveju, jei objektas jau
pastatytas, organizuojama išvyka į vietą.
Interaktyvūs nekilnojamojo turto objektų
modeliai suderina aukščiau išvardintus
privalumus, taip pat jie pasižymi pateikiamos
informacijos vaizdingumu ir interaktyvumu,
nežiūrint į tai, ar objektas jau pastatytas ar dar
tik projektuojamas

Virtualus modeliavimas
•
•
•
•

Pastato vidaus klimato
Gaisro
Energijos suvartojimo
Garso izoliacinių savybių

Pasiūlymai

Statyba ir su ja susiję procesai (1)
• Užtikrinti bendrų statybos standartų, normų ir taisyklių taikymą
keičiantis elektronine informacija ir jų juridinį teisėtumą.
• Sukurti Lietuvos statybos informacinę sistemą.
• Sukurti intelektinį elektroninį viešųjų pirkimų posistemį.
• Sukurti Lietuvos statybos eksporto modeliavimo ir skverbimosi į
užsienio rinkas intelektinę sistemą.

Statyba ir su ja susiję procesai (2)
• Sukurti statybos leidimų informacinę sistemą, kuria bus
siekiama teikti viešąsias paslaugas, naudojant kompiuterių ir
kitus IT tinklus; rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti,
naudoti duomenis apie statybos būklę ir statybos valstybinę
priežiūrą šalyje nuo pasirašymo gauti projektavimo sąlygų
sąvadą statinio projektui rengti iki statinio pripažinimo tinkamu
naudoti; teikti duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms;
teikti duomenis valstybės registrams bei juridiniams ir fiziniams
asmenims.
• Sukurti virtualias statybų aplinkas.
• Padidinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę ir skatinti efektyvų
e. grupinį darbą.

Statyba ir su ja susiję procesai (3)
• Naudoti nekilnojamojo turto sandorių sudarymą virtualioje
erdvėje.
• Diegti automatizuotas statybinių medžiagų ir gaminių gamybos
linijas, siekiant daugiau statybos procesų perkelti į gamyklas,
minimizuojant statybos procesus statybos aikštelėje.
Statybines medžiagas ir gaminius pritaikyti pusfabrikačiams
ruošti gamyklose, didinti modulinio pobūdžio produktų
įvairovę ir galimybes taikyti industrializuotos statybos
procesus.
• Kurti intelektinį elektroninį statybinių medžiagų ir gaminių
eksporto posistemį (rinkos tyrimai, sandoriai ir verslo
partnerių paieška, finansinė informacija, teisinė ir techninė
informacija, informacija apie komercinius įvykius, specialūs
patarimai, statybos ir nekilnojamojo turto aplinką veikiantys
faktoriai).

Užstatyta aplinka (1)
• Plačiau naudoti informacinių technologijų galimybes trimis
lygiais (šalies, organizacijų, projektų).
• Kurti žiniomis paremtą užstatytos aplinkos analizės,
modeliavimo ir prognozavimo sprendimų paramos sistemą.
• Kurti ir praktiškai taikyti naujus verslo ir bendradarbiavimo
modelius ICT srityje tarp suinteresuotų grupių.
• Sukurti Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto ekspertų
neišreikštųjų ir išreikštųjų žinių bazę ir žinių sistemą.

Užstatyta aplinka (2)
• Išreikšti kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais suinteresuotų grupių
reikalavimus ir poreikius informacijos bei ryšio technologijoms , ir
sukurti atitinkamą šios informacijos kaupimo, apdorojimo, analizės,
sprendimų priėmimo ir rekomendacijų teikimo žiniomis ir prietaisais
grįstą sprendimų paramos sistemą.
• Palaikyti glaudesnius kontaktus su gyventojais (elektroninių diskusijų
forumai, elektroninės formos ir tiesioginė prieiga prie bylų).
• Sukurti elektroninius žiniomis grįstus aukcionus.
• Sukurti Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto nuorodų katalogą,
kuriame būtų galima rasti visą užstatytos aplinkos organizacijas
dominančią informaciją.
• Integruoti Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto informacines
sistemas (elektroninės prekybos statybos produktais, statybos
produktų ir paslaugų eksporto, viešųjų pirkimų ir t. t.).
• Kurti intelektines grupinio (visų suinteresuotų grupių) darbo
sistemas.

Užstatyta aplinka (3)
• Integruoti virtualią statybų ir pastatų ūkio valdymo aplinką (4D modeliai) su
sukurtomis žiniomis ir prietaisais pagrįstomis sistemomis (skaitmeninis namo ar
miesto modelis: virtualus pasivaikščiojimas po namą ar po miestą; gatvių užterštumo
lygio modeliavimas; virtualus pastato projektavimas; virtualioje realybėje galima
analizuoti įvairius technologijos procesus pagal jų tinkamumą konkrečiam projektui;
virtualus pastatų eksploatavimo ir ūkio valdymo modeliavimas ir analizė; virtualus
integruotas pastato gyvavimo ciklo projektavimas; paraiškos konkursui rengimas ir
statybos valdymas ir kt.).
• Ypatingą dėmesį kreipti į vartotojų poreikių tenkinimą, t. y. vykdoma į vartotojus
orientuota, žiniomis ir prietaisais grįsta apstatytos aplinkos gyvavimo proceso
pokyčiai.
• Sukurti žiniomis ir prietaisais grįstą sprendimų paramos sistemą, siekiant modeliuoti
užterštumo poveikį visuomenės sveikatai ir nekilnojamojo turto sektoriui.

Užstatyta aplinka (4)
• Siekiant tobulinti apstatytos aplinkos gyvavimo procesą, kurti žiniomis ir prietaisais
pagrįstas sistemas, kuriose būtų panaudota daugelio ekspertų patirtis ir įvairiapusė
davikliais gaunama informacija. Žinių konsultantai padės efektyviau įgyvendinti
apstatytos aplinkos gyvavimo procesą.
• Diegti atvirą skaitmeninę administraciją, kai jos paslaugomis besinaudojantys
gyventojai turės galimybę siųsti oficialius dokumentus elektroniniu būdu, stebėti, kaip
jie juda reikiamose institucijose, neatidėliotinai sužinoti apie kilusias problemas ir
esamas galimybes jas išspręsti, pakartotinai naudoti iš įvairių duomenų bazių gaunamą
asmeninę informaciją (naudojant skaitmeninį parašą), pakartotinai naudoti gerai
patikrintas žinias.
• Įgyvendinti visuomenės dalyvavimą žemės naudojimo, teritorijų planavimo ir
projektavimo, žemės regeneravimo ir plėtros politikos sprendimų priėmimo
procesuose.
• Sukurti intelektinio elektroninio žemės sklypų zonavimo, žemės paskirties keitimo ir
elektroninių statybos leidimų išdavimo posistemį.
• Įdiegti daugiafunkcinę kompiuterizuotą informacinę paieškos sistemą, apimančią
konkrečios vietovės (miesto, apylinkės ar valstybės) rinkoje esantį parduodamą ar
nuomojamą nekilnojamąjį turtą.
• Kurti apstatytos aplinkos gyvavimo proceso integruotą žinių sistemą.

Užstatyta aplinka (5)
• Taikyti (ar integruoti) judumo sistemas, kurios leis padidinti transporto
paslaugų kokybę, jų prieinamumo, patikimumo, dažnumo ir saugumo
aspektais bei efektyviau panaudoti esamą infrastruktūrą.
• Taikyti sumanias transporto sistemas, komerciškai patrauklias technologijas
ar įrenginius.
• Taikyti STS technologijas, užtikrinančias eismo dalyvių stebėseną,
informavimą bei paslaugų teikimą jiems (t. t. siekiant išvengti avarijų ir
incidentų).
• Taikyti ekologiškas vairavimo technologijas ir įrenginius, skirtus gerinti
vairavimo kokybę bei ruošti vairuotojus.
• Vykdyti visuomenės informavimą apie esamą ir prognozuojamą situaciją.
Kurti visuomenės e. švietimo ir mokymo visą gyvenimą sistemą.
• Reformuoti šakos valdymą, taikant sumanias valdymo sistemas, taip
mažinant valdymo laiko ir išteklių sąnaudas.
• Naudoti žinių, informacines, telekomunikacines ir palydovines technologijas,
elektroniką visame apstatytos aplinkos gyvavimo procese.

Užstatyta aplinka (6)
• Kurti skaitmeninio statybų verslo ekosistemą, infrastruktūrą, sudarančias aplinką
skaitmeninių duomenų keitimuisi, naujų skaitmeninių produktų ir paslaugų kūrimui bei
jų tarpusavio integracijai, naujų verslo modelių įgyvendinimui. Vieningas statybų
informacijos klasifikatorius.
• Kurti beveik energijos nenaudojančių gyvenamųjų, viešųjų, pramonės ir kitos paskirties
statinių naujos statybos, modernizacijos ar rekonstrukcijos modelius.
• Kurti įvairios statybos planavimo, projektavimo, simuliacijos, statybos, eksploatacijos,
valdymo ir kitas tarpusavyje suderintas technologijas (aukščiau įvardintos detaliau)
,reikalingas mažai energijos naudojančių pastatų statybos procesų optimizavimui ir
suderinimui.
• Siekiant, kad statybų sektorius taptų patrauklus kompetentingiausiems ir labiausiai
įgudusiems jauniems žmonėms, plačiai taikyti inovacijas ir naujausias technologijas.
• Kurti žiniomis ir prietaisais paremtą sprendimų paramos sistemą (statybinių medžiagų ir
gaminių, pastatų ūkio valdymo, nekilnojamojo turto valdymo, pastatų renovacijos,
subalansuotos plėtros, inovacijų, tarptautinės prekybos, ekologijos ir užterštumo,
pastato gyvavimo ciklo, etikos, grupinio darbo, statinių ir esminių reikalavimų atitikties,
integralinio gelžbetoninių elementų deformavimo modeliavimo ir kt.).
• Kurti intelektinį elektroninį viešųjų pirkimų posistemį.

Užstatyta aplinka (7)
• Kurti intelektinį elektroninį žemės sklypų zonavimo, žemės paskirties keitimo ir
statytos leidimų išdavimo posistemį.
• Kurti ir naudoti intelektines grupinio darbo sistemas.
• Taikyti informacinių išteklių semantizavimo technologiją, pritaikytą lietuviškiems
struktūrizuotiems (esantiems duomenų bazėse) ir nestruktūrizuotiems
ištekliams (tekstams, garsynams, svetainių turiniui, multimedijos objektams ir t.
t.), grindžiamą bendrosiomis ir specialių sričių ontologijomis, leidžiančiomis
semantizuoti tiek struktūrizuotą, tiek nestruktūrizuotą tų sričių informaciją.
• Taikyti informacinių paslaugų kūrimo technologiją, kuri leidžia semantiškai
indeksuoti kuriamas paslaugas ir atverti jas semantinei analizei ir paieškai.
• Taikyti semantinės analizės ir paieškos technologiją, kuri leidžia realizuoti
ontologijomis grindžiamą analizę ir paiešką semantizuotuose specialių sričių
lietuviškuose struktūrizuotuose ir nestruktūrizuotuose informaciniuose
ištekliuose.
• Taikyti informacinių sistemų sąveikos užtikrinimo technologiją, grindžiama
specialių sričių ontologijomis, pritaikyta lietuviškiems semantizuotiems
struktūrizuotiems ir nestruktūrizuotiems informaciniams ištekliams, leidžianti
sąveikauti su semantizuotais daugiakalbiais ištekliais.

Užstatyta aplinka (8)
• Taikyti semantinės informacinių išteklių infrastruktūros kūrimo ir priežiūros
technologiją, kuri užtikrina lietuviškų struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų
informacinių išteklių semantizavimo, sąveikos ir paieškos paslaugų veikimą;
užtikrina sąsają su lietuvių kalbos ir šnektos išteklių infrastruktūra;
optimizuoja išteklių apdorojimo ir taikymo procesus, nuolat gerina jų
kokybę.
• Taikyti elektroninio turinio saugos valdymo kriptografinius metodus ir
priemones, kurios užtikrins skaitmeninio turinio kokybę, privatumą ir autorines
teises.
• Taikyti saugios informacinės sąveikos technologijas, kurios užtikrins veikimo e.
erdvėje ir socialiniuose tinkluose kokybę ir saugą.
• Kurti geriausios patirties žinių ir duomenų bazę apie naujausius mokslinius ir
praktinius tyrimus subalansuotos miesto plėtros srityje bei sudaryti laisvą
prieigą prie jos visoms suinteresuotoms grupėms.
• Įtraukti piliečius į miesto valdymą.
• Tobulinti esamas 4D geografines informacines sistemas, siekiant tobulinti
viešąjį valdymą, privačias investicijas, gyventojų prisidėjimą prie miestų
valdymo.

Užstatyta aplinka (9)
• Sudaryti geriausios ir blogiausios patirties duomenų ir žinių bazę, ją viešai
naudoti ir taikyti miestams planuoti ir valdyti.
• Taikyti sumanios skaitmeninės administracijos, taikant intelektines sistemas ir
žinių infrastruktūrą, veikimą įtraukiant visas suinteresuotas grupes ir
visapusiškai derinant jų įvairius interesus ir siekiant konsensuso.
• Kurti Lietuvos statybos ekspertų neišreikštųjų ir išreikštųjų žinių bazę
(sistemą).
• Diegti daugiafunkcinę kompiuterizuotą informacinės paieškos sistemą,
apimančią konkrečios vietovės (miesto, apylinkės ar valstybės) rinkoje esantį
parduodamą ar nuomojamą nekilnojamąjį turtą.
• Sukurti mokymo ir demonstravimo centrus, kuriuose įmonių (ypač smulkiųjų
ir vidutinio dydžio) darbuotojai praktiškai susipažintų su naujausiomis
informacijos ir interneto technologijų galimybėmis.
• Tobulinti formalaus, savaiminio, neformalaus švietimo ir ugdymosi sistemas,
jas orientuojant į kūrybiškos, antrepreneriškos asmenybės vystymą.

Užstatyta aplinka (10)
• Didinti verslo ir mokslo bei viešojo ir nepelno siekiančio sektorių sąveiką.
• Kurti švietimo (formalios ir neformalios) ekosistemą, leidžiančią visuose
lygmenyse ugdyti ir sudaryti sąlygas ugdytis kūrybiškumo, inovatyvumo,
produktyvumo kompetencijas, reikalingas kuriant įtraukią ir kūrybišką
visuomenę.
• Sukurti intelektinę mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri leistų statybos ir
nekilnojamojo turo sektoriaus darbuotojams kelti kvalifikaciją.
• Sukurti intelektinę mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri leistų statybos ir
nekilnojamojo turo sektoriaus darbuotojams kelti kvalifikaciją naudojant
daugialypę terpę: virtuali ir išplėstinė realybės, elektroninės knygos, garso ir
vaizdo medžiaga, kompiuterinės mokymo sistemos, specialybės srities
programinė įranga, elektroninės užduotys ir darbai, testavimo sistemos ir
pan.). Pagal besimokančiojo poreikius būtų sudaroma daug studijų
alternatyvų, parenkant racionaliausią mokymosi medžiagą.

Patalpų mikroklimatas ir inžinerinės
sistemos (1)
• Ypatingą dėmesį kreipti į vartotojų poreikių tenkinimą, t. y. vykdyti į vartotojus
žiniomis, sumaniomis sistemomis ir prietaisais grįstą apstatytos aplinkos
gyvavimo proceso transformavimą.
• Suinteresuotų grupių (įskaitant asmenis su įvairiomis negaliomis) poreikius ir
reikalavimus vidaus aplinkai išreikšti kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais ir
sukurti atitinkamą šios informacijos kaupimo, apdorojimo, analizės, sprendimų
priėmimo bei rekomendacijų teikimo žiniomis ir prietaisais grįstą sprendimų
paramos sistemą.
• Gyvenimo kokybės klausimus spręsti taikant intelektualias e-demokratijos
sistemas.
• Sukurti ir sumodeliuoti lokalioms klimatinėms ir kt. sąlygoms energetiškai
efektyvias statinio inžinerines sistemas ir jų komponentus.

Patalpų mikroklimatas ir inžinerinės
sistemos (2)
• Sukurti sistemą, kuri turi išmaniąją energijos apskaitos struktūrą su abipusiu
tarifų valdymo ryšiu tarp gamintojų ir vartotojų (pilno išsivystymo stadijoje
apimant elektros, šilumos ir vandens ūkius).
• Sukurti pastato būsenos diagnostikos procedūrų ir priemonių algoritmą,
kuriuo remiantis surenkama informacija esamo pastato modernizavimo
sprendiniams priimti.
• Sukurti pastato išteklių sąnaudų ir jo naudotojų elgsenos ekspertinę sistemą,
kuri energinių, ekonominių, gyvavimo ciklo, aplinkosaugos ir komforto
kriterijų pagrindu teikia pastato modernizavimo techninių sprendinių
derinius konkrečioms pastato paskirties ir apsupties (klimato ir
atsinaujinančių išteklių potencialo) sąlygoms.

