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Vadovas: Prof. dr. Dalius Mažeika  

(dalius.mazeika@vgtu.lt) 

 

1. Pasirinktos verslo valdymo posistemės (finansai, logistika, sandėlis, dokumentai, turtas, 

investicijos, ryšys su klientais) kūrimas 

Užduotis: pasirinkti vieną iš išvardintų  verslo valdymo sričių, atlikti pasirinktos įmonės (visi jūs dirbate, 

todėl galima nagrinėti esamą darbovietę) veiklos procesų analizę, suformuluoti reikalavimus ir sukurti 

informacinę sistemą. 

 

2. Rekomendacijų (pasiūlymų) sistemos komponento kūrimas 

Užduotis: taikant duomenų gavybos metodus, sukurti rekomendacijų modulį, kuris galėtų pateikti 

suasmenintus siūlymus klientui. Tai gali būti prekių, kelionių, darbo siūlymai ir kt. Naudojami k-means, 

Apriori algoritmai. 

 

3. Aukšto patikimumo žiniatinklio informacinės sistemos kūrimas 

Užduotis: sukurti aukšto patikimumo paskirstytą žiniatinklio informacinę sistemą. Atskirai dubliuojami 

DB, WEB aplikacijos sluoksniai. Apkrovos paskirstymui naudojamas apkrovos balansavo serveris. 

 

4. Verslo informacinės sistemos duomenų analizė ir interaktyvių ataskaitų kūrimas 

Užduotis: tema pagrinde susijusi su OLAP technologija ir ataskaitų projektavimu ir kūrimu informacinei 

sistemai. Reikės pritaikyti ETL procesą, sukurti duomenų sandėlį ir paruošti duomenis ataskaitai. Sukurti 

OLAP kubą. Duomenys vizualizuojami naudojant MS SQL SSRS. Galima pasirinkti egzistuojančią 

informacinę sistemą arba sukurti naują. Darbo akcentas – ETL procesas, duomenų sandėlis, OLAP ir 

ataskaitų kūrimas. 

 

5. Mobilioji programėlė VGTU studentams 

Užduotis: sukurti programėlę mobiliems įrenginiams, kurios pagalba VGTU studentai galėtų matyti 

paskaitų tvarkaraštį, sesijos rezultatus, pažymas, e-paštą, dėstytojų kontaktus ir t.t. Reikės kontaktuoti su 

VGTU ITSC dėl galimybės gauti prieigą prie studijų duomenų. 

 

6. Muzikos įrašų kaupimo, klasifikavimo ir rekomendacijų sudarymo sistema 

Užduotis: sukurti informacinę sistemą muzikos įrašų kaupimui. Programa turėtų dirbtinio intelekto 

požymių: rekomenduojamas grojaraštis, dainų pasiūlymai draugui ir t.t. Panaši sistema gali būti kuriama 

ir filmams (pritaikoma internetinei TV). 
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7. Studentų lankomumo žymėjimo informacinė sistema   BD tema užimta 

Užduotis: sukurti informacinę sistemą studentų lankomumui paskaitose žymėti. Į auditoriją įeinančio ir 

išeinančio studento duomenys būtų nuskaitomi naudojant studento pažymėjimą ir RFID skaitytuvą. 

Duomenys kaupiami serveryje esančioje DB, turi būti sukurta WEB sąsaja, ataskaitos. Pagalvoti, kaip 

apsaugoti sistemą nuo sukčiavimo.  

 

8. Duomenų bazių replikavimo metodų efektyvumo tyrimas 

Užduotis: atlikti duomenų bazių replikavimo metodų analizę bei našumo tyrimą. Pagrįsti replikavimo 

ekonominę naudą, palyginti nereplikuotos ir replikuotos sistemos scenarijus ir kainas. Įvertinti laiko 

sąnaudas, reikalingas replikacijai. 

 

9. Debesų kompiuterijos saugyklų apjungimo ir valdymo sistema  BD tema užimta 

Užduotis:  Užduotis: Sukurti įrankį, kuris apjungtų ir valdytų vartotojui priklausančių kelių tiekėjų 

„debesų“ diskus: Google drive, Dropbox ir t.t. Realizuoti rašymo į diską intelektualų scenarijų t.y. 

vertinti, kiek diskuose yra vietos, koks failo dydis ir t.t. 

 

  



Vadovas: Prof. dr. Algirdas Laukaitis  

(algirdas.laukaitis@vgtu.lt) 

 

1. Teksto semantinė analizės  (Text semantic mining) sistemos. 

Darbo tikslas suprojektuoti sistemą, kuri leistų vartotojui analizuoti tekstinę informaciją. Darbas apima 

dirbtinio intelekto technologijų taikymą siekiant išmokyti kompiuterį suprasti žmogaus kalbą.  

 

2. Teksto  ir internet puslapių analizės  (Text mining, Web mining) sistemos debesų 

kompiuterijos pagrindu. 

Darbo tikslas suprojektuoti sistemą, paremtą programų agentų architektūra, kuri leistų vartotojui lanksčiai 

analizuoti tekstinę informaciją debesų kompiuterijos platformose. Vienas uždavinys išnagrinėti, kokius 

privalumus suteikia teksto analizei internete pateikiami teksto puslapiai t.y. ką duoda teksto analizei 

HTML formatas. Nemaža darbo dalis bus skirta ištirti duomenų analizės ypatumus debesų kompiuterijos 

aplinkoje. Rekomenduojama studentui pasirinkti Microsoft Azure platformą. 

 

3. Atviro kodo CRM/ERP sistemos diegimo projektas 

Užduotys: pasirinkti konkrečią (pav. Hipergate) CRM sistemą ir ją pritaikyti konkrečiai įmonei. 

Papildomai reikėtų apžvelgti tokios sistemos architektūrinį sprendimą bei pasiūlyti to sprendimo 

patobulinimą. 

 

4. Teksto transformacijos taisyklių gavimas siekiant atkurti automatinių vertimo sistemų 

veikimą naudojant paskirstytus skaičiavimo resursus. 

 

Darbo tikslas - išgauti teksto transformacijos taisykles iš didelių teksto transformacijos duomenų 

pavyzdžių. Studentui bus pateikta teksto analizės rezultatai, kuriuos atliko informacinės sistemos 

dirbančios juodos dėžės principu. Tikslas yra išgauti taisykles, kurios aprašytų tokių sistemų veikimą. 

Darbo ypatumas yra tai , kad rekomenduojama spręsti uždavinį naudojant keletą kompiuterių, kurie 

padalintų duomenų analizės uždavinį į keletą mažesnės apimties uždavinių.  

 

  



Vadovas doc. dr. Povilas Treigys 

(Povilas.Treigys@vgtu.lt) 

 

1. Žodžių atpažinimas kalboje 

 

Kiekvieną garsą galima apibūdinti tam tikra skirtinga dažnių kompozicija. Atskiri žodžiai yra tam tikrų 

grasų seka, todėl kiekvienas žodis gali būti užkoduotas jį nusakančia spektrograma. Tai leidžia daugiau 

mažiau unifikuotu būdu paveikslėlyje užkoduoti turinį, t.y. pasakytą žodį.  

Baigiamojo darbo tikslas: sukurti ir ištirti mašininio mokymo algoritmais (giliuoju mokymu/si) 

grindžiamą žodžių kalboje atpažinimo sprendimą 

 

2. Automatinis venų ir arterijų atpažinimas akies dugno vaizduose 

 

Yra žinoma, kad daugelis susirgimų gali būti aptinkami analizuojant akies dugno vaizdus, ypač siejami su 

širdies ir kraujotakos sutrikimais. Fizinio krūvio metu padidėja kraujospūdis, dažnėja širdies dūžių 

skaičius, keičiasi kraujagyslių fiziniai parametrai tokie kaip spindis, plotis ir kt. Siekiu nustatyti kaip 

fizinis krūvis įtakoją tiriamojo būklę oftalmologai analizuoja akies dugno vaizdus, būtent, kraujagyslių 

tinklo venų ir arterijų pakitimus. Baigiamojo darbo tikslas: sukurti automatinį venų ir arterijų atpažinimo 

sprendimą akies dugno vaizduose. 

 

3. Deskriptoriais grindžiamas prostatos atpažinimas magnetinio rezonanso vaizduose 

 

Atliekant prostatos magnetinio rezonanso tyrimą yra formuojama keletas skirtingos prigimties vaizdų 

sekų. Gautas vaizdų sekas analizuoja ir vertina radiologai siekiu patvirtinti arba atmesti prostatos vėžinio 

susirgimo įtarimą. Analizė susideda iš vaizdų sekų pjūvių, kuriuose matoma prostata, sutapdinimo ir 

pokyčių įvertinimo. Norint palengvinti vertinimą galima atrinkti tik tuos pjūvius kuriuose yra matoma 

prostata. Baigiamojo darbo tikslas - sukurti programinį sprendimą gebantį atpažinti prostatą magnetinio 

rezonanso vaizdų sekose. 

 

4. Dėmių aptikimas ir parametrizavimas akies dugno vaizduose. 

 

Diagnozuodami įvairius susirgimus, jų stadijas gydytojai remiasi ir akies dugno vaizdų analize, kuriuose 

ieško patologinių būdingų konkrečiam susirgimui. Vieni iš dažniausių pokyčių – dėmės akies dugne: 

drūzos, hemoragijos, mikro aneurizmos ir pan.  Dėmių dydis, tipas ir kiekis turi didelę įtaką susirgimo 

diagnozavimui.  Baigiamojo darbo tikslas -  sukurti programinį sprendimą automatiškai aptinkantį ir 

parametrizuojantį pasirinkto tipo dėmes akies dugno vaizduose. 

 

5. Rašto ženklų atpažinimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus. 

 

Rašto ženklų atpažinimas yra viena intensyviai tiriamų sričių. Dirbtiniai neuroniniai tinklai gali būti 

sėkmingai taikomi tokiems uždaviniams spręsti.  Baigiamojo darbo tikslas - sukurti ir ištirti dirbtiniais 

neuroniniais tinklais grįstus algoritmus rašto ženklams atpažinti bei juos įgyvendinti internetinėje 

sistemoje. 



 

6. Dirbtinio neurono modeliavimas 

 

Elementarios struktūros dirbtinis neuronas (perceptronas) jau geba spręsti nesudėtingus klasifikavimo 

uždavinius, tačiau sprendimas priklauso nuo aktyvacijos funkcijos pasirinkimo, iteracijų skaičiaus ir kitų 

svarbių parametrų. Baigiamojo darbo tikslas - ištirti dirbtinio neurono mokymą ir sukurti internetinį 

sprendimą dirbtiniam neuronui modeliuoti. 

 

7. Fraktalinė vaizdų analizė 

 

Vaizdams analizuoti pritaikyti fraktalinės geometrijos teoriją. Išanalizuoti fraktalų teoriją, pritaikyti ją 

konkretiems vaizdų analizės uždaviniams: kontūrų aptikimui, formos nustatymui, tekstūros įvertinimui. 

Atlikti eksperimentinį pasirinktų fraktalų tipų tyrimą, suformuluoti rekomendacijas fraktalų taikymui 

vaizdams analizuoti. Darbo tikslas - Ištirti ir pritaikyti fraktalinės geometrijos principus vaizdų analizei. 

 

8. Sutelktinio kaupimo sistemos kūrimas garsynams ir tekstynams rinkti (2 studentams) 

 

Sutelktinių (angl. crowd) darbų ir šaltinių principas –  interneto ar kitos bendruomenės paslaugų 

naudojimas konkretiems tikslams pasiekti. Tokios veiklos pavyzdžiu galėtų būti minios finansavimas 

(angl. crowdfunding), kuomet bendruomenė savanoriškai aukoja tikslinio finansavimo fondui. 

Sutelktinio kaupimo (angl. crowdsourcing) idėja – sudaryti galimybę bendruomenei savanoriškai teikti 

konkrečius duomenis. Šiuo atveju būtų kaupiami šnekos ir teksto duomenys – garsynai bei tekstynai. Šie 

duomenys yra esminiai elementai kuriant automatinius šnekos atpažinimo, vertimo, sintezės, semantinės 

analizės, natūralios kalbos apdorojimo priemones. Savanoriškas bendruomenės duomenų teikimas leidžia 

pagreitinti itin brangius ir ilgai trunkančius kalbos bei teksto duomenų rinkimo darbus. 

Darbo tikslas: suprojektuoti ir sukurti sistemą, skirtą sutelktiniam kalbos bei teksto duomenų kaupimui. 

Kuriant sistemą tektų išanalizuoti patirtį didžiųjų užsienio kalbų srityje, atlikti garsynų bei tekstynų 

poreikio analizę, suprojektuoti ir įgyvendinti kaupimo sistemą, užtikrinti jos darbo tęstinumą. Sistemoje 

turėtų būti numatyta duomenų verifikavimo, peržiūros, analizės funkcijos duomenų tiekėjo ir 

administratoriaus vaidmenys. 

 

 

  



Vadovas: lektorius dr. Pavel Stefanovič 

(pavel.stefanovic@vgtu.lt) 

 

1. Dokumentų panašumo nustatymo sistema naudojanti duomenų vizualizavimo metodus. 

 

Sukurti internetinę sistemą, kuri galės nustatyti panašumą tarp skirtingų duomenų aibėje esančių 

dokumentų ir rezultatus pateikti vizualiai. 

 

 

2. Duomenų analizės įrankis veikiantis darbų sekų pagrindu. 

 

Sukurti internetinę sistemą, kurioje yra pagrindiniai duomenų analizei reikalingi komponentai bei jų 

panaudojimas kuriant darbų sekas. 

 

 

3. Internetinis įrankis skirtas kurti ir valdyti mokomiesiams testams.  

 

Sukurti internetinę sistemą, kurioje būtų galima kurti įvairių tipų mokomuosius testus, juos apdoroti bei 

analizuoti susidariusius rezultatus.  

 

 

4. Realaus laiko aukciono svetainė. 

 

Sukurti internetinę sistemą, kurioje būtų galima vykdyti aukcionus įvairiems daiktams. 

 

 

5. Realaus laiko nuotolinio klasės valdymo sistema.  

 

Sukurti klasės valdymo sistemą, leisiančia valdyti kitus tinkle esančius kompiuterius (sekti kompiuterių 

vaizdą, valdyti jų kompiuterį nuotoliniu būdu, išsiųsti pranešimą ir pan.) bei tinkamai vykdyti įvairias 

valdymo funkcijas. 

 

 

6. Daiktų apsikeitimo mobili programėlė  

 

Sukurti mobilią programėlę, kuri leistų vartotojams talpinti, valdyti, komentuoti bei atlikti daiktų mainus 

su kitais vartotojais. Aplikacijos funkcianlumas priklauso nuo užsibrėžtų tikslų. 
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Vadovas: lektorius Mindaugas Grigas 

(Mindaugas.Grigas@visma.com 

Mindaugas.Grigas@vgtu.lt ) 

1. Programinės įrangos versijų administravimo sistema  

2. Programinės įrangos vertimų administravimo sistema 

3. GraphQL pritaikymas šiuolaikinėse informacinėse sistemose 

4. Apache PredictionIO pritaikymas šiuolaikinėse informacinėse sistemose 

5. Pasirinktos informacinės sistemos kūrimas su PHP ir Mysql 

 

Vadovas: lektorius Kęstutis Stankevičius 

(Kestutis.Stankevicius@vgtu.lt) 

1. Duomenų perdavimo tarp Hadoop ir reliacinių duomenų bazių serverių interaktyvios sąsajos 

kūrimas 

Užduotis - pasiūlyti interaktyvų sprendimą, kuris leistų lengvai perkelti duomenis tarp Apache Hadoop 

HDFS ir kitų RDBVS. Galima naudoti norimą programavimo kalbą ir prisitaikyti Apache Sqoop įrankį. 

Siūloma pagal galimybes naudoti Cloudera arba Hortonworks aplinką. 

 

 

Vadovė: doc. dr. B. Pliuskuvienė 

(Birute.Pliuskuviene@vgtu.lt) 

 

1. Interneto informacinės sistemos kūrimas naudojant turinio valdymo sistemą (Web CMS) ir kitas 

technologijas 

 

 

Vadovas: lektorius Dainius Čeponis 

(Dainius.Ceponis@vgtu.lt) 

 

1. Sistemos procesu stebėjimų žurnalo rinkimas centralizuotoje sistemoje (serveryje) 

2. Virusų aprašymo atrinkimas panaudojant jo sklaidos koda.  
 

Virusshare.com pateikia virusu rinkinius, bet jie visi buna užšifruoti – reikia papildomai įvedinėti 

MD5 kodą puslapyje, kad gautum viruso aprašymą. 
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Vadovas: lektorius Eimantas Jakas 

(Eimantas.Jakas@vgtu.lt) 

 

1. PHP karkaso optimizacija bendravimui su Oracle duomenų bazėmis  

2. Optimizuota informacinė sistema su UI panaudojus šiuolaikines technologijas  

 

 

Vadovas: lektorius Mykolas Molis 

1. Papildytos realybės (augmented reality) taikymas komercijos ar inžineriniais tikslais  

 

Papildytą realybę (PR) naudoti yra paprasta, nes nereikia papildomos techninės įrangos ir greitėjantys 

išmanieji įrenginiai leidžia PV taikyti vis sudėtingesniems uždaviniams spręsti. Apple neseniai išleido 

naują API papildytos realybės programinei įrangai kurti - ARKit. Taip pat Google sukūrė ARCore. Tai tik 

keli pavyzdžiai. Kursiniame darbe reiktų apžvelgti PR galimybes ir nustatyti jų galimą 

taikymą komerciniais ar inžineriniais tikslais, pvz.: statybose: pavaizduojant būsimą ventiliacijos sistemą 

tuščioje patalpoje; el. prekyboje: pavaizduojant perkamą stalinę lempą namuose ant stalo. 

 

 

Vadovas: lektorius Raimundas Savukynas 

 

1. Daiktų interneto programų sistemų kūrimo problemos. 

2. Daiktų interneto objektų autentifikavimo metodų tyrimas. 

 

Vadovas: lektorius Aurimas Cholomskis 

(Aurimas.Cholomskis@vgtu.lt) 

1. Spring technologijų taikymas kuriant modernias informacines sistemas 

 

 

Vadovas: lektorius Leonardas Marozas 

(Leonardas.Marozas@vgtu.lt) 

 

1. Daiktų interneto (Internet of Things) saugumo ir jo valdymo tyrimas. 

2. Daiktų internteo (Internet of Things) kenkėjiško programinio kodo tyrimas. 

 

 

Pastabos 

2. Temos, kurios neturi aprašymų bus sukonkretintos jas pasirenkant ir darbo eigoje. 

3. Visi vadovai priima studentus su savo temomis. 


