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Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Pratybos 1 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Šiame kurse formuojamas požiūris į geografines informacines sistemas kaip mokslą, todėl didžiausias 

dėmesys skiriamas tokiems klausimams, kaip geografinių duomenų analizė, mokslu grindžiamas 

kartografavimas, erdvinė statistika ir geostatistika. Pateikiamas nuotolinių tyrimų įvadas. 

Akcentuotamas GIS naudojimas moksliniuose tyrimuose bei praktiniuose projektuose.  

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Geographic information systems are considered in this cource as geoinformation science, thus 

underlining methodological aspects of GIS, such as geographic data analyses, science-driven 

mapping, spatial statistics and geostatistics. Remote sensing techniques for capturing geographic data 

are introduced. Special focus is on using GIS in research and applied projects. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Išklausę šį kursą doktorantai įgis naujausias sistemingas su geomatika susijusių mokslinių tyrimų 

žinias, kurias gebės taikyti kuriant naujas su aplinkos tyrimais susijusias fundamentines žinias ir 

idėjas, spręsti taikomojo pobūdžio uždavinius 

Dalyko tikslai  

Suformuoti žinių apie geomatikos mokslo - geografinių informacinių sistemų, skaitmeninės 

kartografijos, geostatistikos ir nuotolinių tyrimų teorinius aspektus bei gebėjimų sistemą, kuri leistų 

naudoti geografines informacines sistemas aplinkos tyrimuose. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

   Paskaitos: 

1 paskaita. GIS kaip mokslas: GIS kaip geoinformatikos mokslas ir kaip informacinė technologija;  

GIS studijos bei mokymas; GIS istorija pasaulyje ir šalyje. 

2 paskaita. Geografiniai duomenys: realaus pasaulio geografinių objektų struktūrizavimas siekiant 

juos aprašyti skaitmeniniais tikrovės modeliais; geografinių duomenų tikslumas, jų kokybės 

valdymas; šiuolaikiniai geografinių duomenų rinkimo metodai ir priemonės.  

3 paskaita. Georeferencinės ir teminės GIS duomenų bazės Lietuvoje ir užsienyje: georeferencinių ir 

teminių GIS duomenų bazių paskirtis; esamos GIS duomenų bazės; standartinės GIS duomenų bazėse 

pateikiamos informacijos adaptavimas specifinėms reikmėms tenkinti; GIS metaduomenų kūrimas ir 

naudojimas.  

4 paskaita. GIS programinė ir techninė įranga: GIS programinės įrangos architektūros tipai, 

pagrindiniai šiuo metu naudojami GIS paketai, reikalavimai GIS techninei įrangai, paskirstytoji GIS; 

GIS programinės ir techninės įrangos pasirinkimas vykdant mokslinius tyrimus; pagrindinės GIS 

evoliucijos kryptys.  

5 paskaita. Erdvinė analizė ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: GIS analizės bei modeliavimo 
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funkcijos (užklausos ir atrankos procedūros, duomenų sumavimo būdai, perdangos, buferių kūrimo ir 

karpymo operacijos ir jų ypatumai naudojant rastrinės ir vektorinės analizės priemones); erdvinės 

analizės ir statistinio duomenų apdorojimo panašumai ir skirtumai; GIS analizės planavimas; aplinkos 

tyrimuose naudotos GIS analizės pavyzdžiai.  

6 paskaita. Erdvinė statistika ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: autokoreliacija erdvėje ir vietos 

koeficientas, kintamo plotinio vieneto problema, erdvinio išsidėstymo analizė, pakraščio įtaka, tankio 

skaičiavimas ir karštųjų zonų nustatymas, vietinė erdvinė statistika; erdvinės statistikos metodų 

taikymo aplinkos tyrimuose pavyzdžiai. 

7 paskaita. Geostatistika ir jos reikšmė aplinkos tyrimuose: reiškinių vertinimas geostatistikos 

požiūriu bei interpoliavimas erdvėje; pirmo geografijos dėsnio esmė ir jo praktinė reikšmė; 

pagrindiniai interpoliavimo algoritmai: atvirkščiai proporcingo atstumo, globalūs ir lokalūs 

polinomais, splainai, krigingas; interpoliavimo rezultatų interpretacija ir vertinimas; geostatistikos 

taikymų aplinkos tyrimuose pavyzdžiai.  

8 paskaita. Erdvinis modeliavimas ir jo reikšmė aplinkos tyrimuose: erdvinės problemos ir jų 

modeliavimas; erdvinio modeliavimo priemonės; erdvinio modeliavimo technikos; erdvinių modelių 

tinkamumo vertinimas, erdvinio modeliavimo reikšmė bei ribotumas; erdvinio modeliavimo taikymų 

aplinkos tyrimuose pavyzdžiai.  

9 paskaita. Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos: reljefo analizė, adresų 

geokodavimas, tinklų analizė, linijinis pririšimas ir dinaminis segmentavimas, sprendimų priėmimo 

strategija erdviniame modeliavime; specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos taikymų 

pavyzdžiai.  

10 paskaita. GIS informacijos pateikimo vartotojui (skaitmeninės kartografijos) principai: 

skaitmeninė kartografija ir GIS; mokslinis GIS analizės rezultatų vaizdavimas; kaip paruošti 

profesionaliai atrodantį žemėlapį GIS?  

11 paskaita. Skaitmeninė nuotolinių tyrimų informacija, jos reikšmė aplinkos tyrimuose bei 

integravimas į GIS: skaitmeninių nuotolinių tyrimų metodai, esamos ir planuojamos nuotolinių 

tyrimų sistemos; esami skaitmeninės nuotolinių tyrimų informacijos šaltiniai bei jų integravimas į 

mokslinį tiriamąjį darbą; nuotolinių tyrimų informacijos gavimas/įsigijimas.  

12 paskaita. GIS internete ir internetui: GIS pritaikymas internetui bei paskirstytoji GIS; GIS ištekliai 

internete; specializuota GIS internetui programinė įranga. 

13 paskaita. GIS metodų naudojimo projektavimas: GIS projekto planavimas, jo eigos 

koordinavimas; GIS galimybės doktoranto moksliniame tiriamajame darbe.  

14 paskaita. GIS naudojimas moksliniuose tyrimuose bei praktiniuose projektuose: GIS taikymai 

įvairiose srityse; GIS taikymai konkrečiose doktorantą dominančiose srityse; papildomos 

informacijos apie konkrečius GIS taikymus šaltiniai.  

   Pratybos: 

GIS duomenų rinkimo planavimas; 

GIS duomenų bazių adaptavimas specifiniams doktoranto mokslinių tyrimų uždaviniams spręsti; 

GIS duomenų bazių sudarymas; 

Erdvinė duomenų analizė ir modeliavimas (priklausomai nuo specifinių doktoranto interesų); 

Nuotolinių tyrimų informacijos šaltiniai bei jų integravimas į doktoranto mokslinį tiriamąjį darbą. 

   Individuali užduotis: 

Individuali užduotis pateikiama ir atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Pratybos: - 20 % galutinio pažymio, Individuali užduotis - 20% galutinio pažymio; Egzaminas - 60 % 

galutinio pažymio. 
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