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ArcGIS platforma padeda spręsti:

ArcGIS

Svarbiausia
saugumas

Augantys 
klientų 

poreikiai

Efektyvus 
turto 

valdymas

Tinklo 
modernizavimas

Inovacijos



Naujos kartos GIS inžinerinės infrastruktūros 
turto valdymui ir modeliavimui



Gamyba

Perdavimas

Skirstymas

Naudotojai /
Klientai

Duomenų modeliai: Elektros tinklams

Gatvių 
apšvietimas



Gamyba

Skirstymas

Naudotojai /
Klientai

Duomenų modeliai: Dujų tinklams



Tinklo 
operatorius

Kebeliai

Bevieliai 
tinklai

Naudotojai /
Klientai

Duomenų modeliai: Telekomunikacijoms



Duomenų modeliai: Vandentiekio, Nuotekų ir Lietaus 
nuotekų tinklams

Vandens 
gavyba

Vandens
ruošyba

Surinkimas ir 
valymas

Lietaus nuotekų 
surinkimas

Kaupimas ir 
valymas

Naudotojai /
Klientai



Naudotojai /
Klientai

Duomenų modeliai: Šildymui ir vėsinimui

Gamyba

Tiekimas



ArcGIS susieja visus infrastruktūros tipus ir aspektus į 
bendrą visumą

Taip užtikrinant miesto skaitmeninio dvynio atsiradimą

Portal



ArcGIS
Skaitmeninių dvynių 
„pamatas“



Tai ne vien tik duomenys. 

Kas yra „Skaitmeninis dvynys“ 
(Digital twin) ?

Tai principinis tikslas . . . 

. . . Kuri apima fizinius objektus, procesus, tarpusavio sąsajas ir 
funkcionavimą …

Tai virtuali tikro mus supančio pasaulio kopija . . .

. . . Kaupiamą informaciją įdarbinti tam, kad :

- Būtų užtikrinta lauke dirbančių darbuotojų sauga;
- Bet kur ir bet kada žinotume kur ir koks turtas yra;
- Būtų žinoma kaip tas turtas siejasi su kitais objektais ar procesais;
- Sukaupta informacija būtų pasiekiama greitai ir atvaizduojama suprantamai;
- Galimiems incidentams būtų užkirstas kelias dar iki jiems atsirandant („Preventive“ ar „Predictive“ 

maintenace);
- Integruotųsi ir keistųsi informacija su kitomis sistemomis organizacijos viduje ar išorėje;

- Turėtume tikslią inžinerinio tinklo, kuris integruojasi į viso miesto ar net valstybės, skaitmeninę 
kopiją



GIS yra karkasas, skirtas . . .
. . . kurti ir integruoti skaitmeninius dvynius

Kraštovaizdis (LIM)

Pastatai (BIM) Tinklai (NIM)

Miestai (CIM)

Topografija

Aplinka

Patalpų vidus

Gamyklos / struktūros

Komunalinės
paslaugos /
telekomunikacijos

Vamzdynai

Planavimas

Išmanusis miestasKeliai

ArcGIS

Skaitmeninis 
dvynys

Pasaulis tampa vis labiau skaitmeninis
Skaitmeniniai dvyniai viską apibendrina ir modeliuoja



GIS yra karkasas, skirtas . . .
. . . kurti ir integruoti skaitmeninius dvynius

Ar Jūs turite skaitmeninį dvynį?



Tikslūs tinklo duomenys Tikslūs statinio duomenys
Tikslūs tinklo statinio

viduje duomenys

Tikslus kontekstas, aplinka Tikslus įrengimų vizualizavimas Daviklių informacija  (IoT)

... Ir dar daug kitos informacijos, kuri praturtina skaitmeninį dvynį, suteikia galimybes
modeliuoti skirtingas situacijas ir leidžia suprasti aplinką kur kas išsamiau

Būtinos sąlygos skaitmeniniam dvyniui



Tinklo modeliavimas

• Nuo gamybos šaltinio iki 
smulkiausios jungties stotyje.

• Išskyrimas pagal parametrus
• Jungimosi taisyklės
• Įrenginių visuma
• „Gyvavimo ciklo“ valdymas

Tinklo vizualizacija ir 
analitika

• Integruota schematika
• 3D
• Istorinių duomenų valdymas ir 

vaizdavimas
• Tinklo „tinkle“ analizė
• Trasavimas
• Taisyklėmis paremta „validacija“

ArcGIS Utility Network

Dalinimasis 
tinklo 

duomenimis

Vizualizavimas ir 
analitika

Tinklo 
modeliavimas

Tinklo modeliavimas 
panaudojant visą tinkle 

esančią įrangą

ArcGIS Utility Network – moderni tinklo ir 
infrastruktūros turto valdymo sistema

Dalinimasis informacija

• Palaikymas skirtingose platformose
• Supaprastintas Organizacijos duomenų 

valdymas
• Realaus tinklo suvokimas
• Paslaugomis („services“) grindžiama 

architektūra.



ArcGIS Utility Network duomenų modelis

GIS UN duomenų modelis paremtas hierarchine architektūra ir sąsajomis tarp tinklo 
objektų

• Struktūrinis tinklas:
• Pagalbiniai tinklo 

elementai (sargeliai, atramos, dėklai, 
lipynės ir pan.)

• 3 sluoksniai:
• Linijinis (pvz.: dėklas, tranšėja, apsauginis 

vamzdis)
• Plotinis (pvz.: dujų skirstymo stotis, 

šulinys, kamera (kurioje yra kiti tinklo 
elementai ))

• Taškinis (pvz.: atrama, sargelis, šulinio dangtis)
• lentelės kuriose apsirašo minėtų elementų 

ypatybės (diametrai, medžiaga, įrengimo 
data, gamintojas, tiekėjas ir t.t.)

Duomen
ų 
sluoksnis

Turto 
tipas

Turto 
grupė

(subtype)

• Struktūra



ArcGIS Utility Network duomenų modelis

• Struktūra

• Paslaugos tinklas:
• Visi įrenginiai, kuriais teka paslauga

• 5 sluoksniai: 
• Linijinis (pvz.: vamzdis, kabelis)
• Taškinis įrenginiai (pvz.: sklendės, saugikliai 

)
• Taškinis jungtys tarp įrenginių (pvz.: movos, 

flanšai)
• Taškinis įrenginių mazgas
• Linijinis potinklis (pvz.: linijinis sluoksnis 

parodantis aptarnavimo zoną (pvz. tinklo 
veikimo zona pagal slėgį, atšaka, galią))• lentelės kuriose apsirašo turto tipo ypatybės 

(diametrai, medžiaga, įrengimo data, 
gamintojas, tiekėjas ir t.t.)

Duomen
ų 
sluoksnis

Turto 
tipas

Turto 
grupė

(subtype)

GIS UN duomenų modelis paremtas hierarchine architektūra ir sąsajomis tarp tinklo 
objektų



Loginės duomenų/objektų 
sąsajos saugomos 

lentelėse

Duomenų 
sluoksniai

Geoduomenų
bazė

Topologija

ArcGIS Utility Network - Topologija
Tinklo jungimasis



Junction–Edge

Edge–Junction–Edge

System Junction

Edge

Edge–System Junction–Edge

Junction

ArcGIS Utility Network - Geometrinis jungimasis
Jungimosi taisyklės



• Laukas A — reikšmė turi mažesnė arba lygi 1m
• Laukas B — vamzdžio diametras turi būti tarp 500 ir 800 mm.
• Laukas C — turi būti ne ilgesnis nei 8 simboliai

Skaičiavimo 
taisyklės

Apribojančios 
taisyklės

Naudojamos, kai pagal viename atributiniame 
lauke įvestą reikšmę reikia apskaičiuoti kito 

atributinio lauko reikšmę.

Nurodomos leistinos atributų reikšmės

Laukas A

Laukas B

Laukas C

2 taisyklė: Atnaujiną 
lauką C gal Lauko A 
ir Lauko B reikšmes.

1 taisyklė: 
Atnaujiną lauką B 
pagal Lauko A 
reikšmę

Laukas A Turi būti ≤ 1 m

Laukas B vamzdžio diametras tarp 500 ir 800 mm

Laukas C Turi būti < 8 simboliai

ArcGIS Utility Network - Atributų taisyklės
Atributų taisyklių tipai



ArcGIS Utility Network - Tinklo klaidos



ArcGIS Utility Network - Šablonai
Objektų/informacijos įvedimo šablonai



Tinklo turto objektų detalumas

ArcGIS Utility Network - Detalumas



ArcGIS Utility Network - Schematika
Tinklo schematinis atvaizdavimas



Pagal tam tikrus parametrus
(pvz.: įtampą, slėgio zonas,
baseinus) suklasifikuoti
sujungti tinklai.

ArcGIS Utility Network - Potinkliai
Tinklo vaizdavimas potinkliais



Standartiniai trasavimo įrankiai

Upstrea
m

Downstrea
m

Connected

ArcGIS Utility Network - Trasavimas



Galimybė konfigūruotis reikiamus trasavimo įrankius

Jais dalintis su 
kolegomis

ArcGIS Utility Network - Trasavimas



Greitai ir patogiai pasiekti informaciją bet kur, kur dabar esate

ArcGIS Utility Network - Darbo aplinkos



ArcGIS Utility Network - 3D / BIM



ArcGIS Utility Network - IoT



Vadovybei

•Platus tinklo 
efektyvumo 
supratimas

•Užtikrinamas 
nuostatų/teisės 
aktų laikymasis

•Darbo jėgos 
optimizavimas

•Rizikos mažinimas

•Strateginis 
planavimas

Eksploatacijos 
padaliniams

•Padidinamas 
produktyvumas

•Nelaimingų 
atsitikimų 
sumažinimas

•Efektyviau 
surenkama 
informacija lauke

•Duomenų/ 
informacijos 
mainai realiu laiku

•Aktualūs 
duomenys iš 
vieno šaltinio

•Efektyvus 
užduočių 
valdymas

Inžineriams

•Greitai ir patogiai 
vizualizuojamas ir 
analizuojamas 
tinklas

•Efektyvus 
planavimas

•Tikslus tinklo 
supratimas 
leidžiantis tiksliai 
nustatyti sutrikimo
priežąstį.

Klientų aptarnavimo 
specialistams

•Operatyviai 
pateikiami 
atsakymai 
klientams.

•Efektyvus klientų 
informavimas apie 
paslaugų 
sutrikimus. 

•Potencialių klientų  
žinojimas bei 
resursų jiems 
pritraukti 
paskirstymas

GIS specialistai

•Supaprastintas 
duomenų vedimo 
procesas

•Greičiau 
kaupiama 
informacija

•Darbo per nuotolį 
galimybės

•Tinklo 
skaitmeninis 
dvynys

•Galimybė detaliau 
analizuoti tinklus

Naudos organizacijai



• Mažinamas galimų žmogiškųjų klaidų atsiradimas

• Automatizuojami redagavimo procesai

• Detalesnės duomenų išrankos

• Analizė pagal tinklo specifiką, ne pagal tai ką mato akys

• Detalesnis planavimas

• Platesnis pasiekiamumas

• Geresnės darbo iš namų sąlygos

• Detalesnė informacija

Naudos naudotojams



Infrastruktūros 
įmonės (InfĮ)

GIS DB

ArcGIS
Pro

InfĮ GIS 
atributiniai 
duomenys

SEDR GIS 
atributiniai 
duomenys

InfĮ GIS 
sluoksniai

SEDR
sluoksniai

TIIIS duomenų 
priėmimo/saugojimo 

(FTP) vieta

Sąlyga: pagal LR įstatymą Nr. IX-415 Infrastruktūros įmonės turi prievolę teikti/atnaujinti savo 
eksploatuojamų tinklų geoduomenis į Valstybės informacinę sistemą TIIIS

Nauda: įrankis užtikrina automatizuota procesą - turimų GIS duomenų konvertavimą į SEDR 
struktūrą ir pateikimą į TIIIS

ArcGIS GIS duomenų migravimo įrankis į TIIIS 



• Organizacijos išorėje

TIIIS

Keitimasis informacija vieningu formatu, aktualia informacija, be 
papildomų kaštu, 

Visuomenė/
Klientai

Duomenų ir informacijos mainai



Statistika
Adresai

Admin. ribosReljefas

...ir dar daugiau

Vieši GIS duomenys pasiekiami naudotojams



Hnit-Baltic mokymai
Organizuojami ArcGIS (Pro, Online, 

Enterprise ir kt.) mokymai lietuviškai

Klasėje ir virtualiai

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hb-mokymai/



Hnit-Baltic mokymai
Nuotoliniai seminarai

Hnit-Baltic nemokami nuotoliniai 
seminarai, padedantys tobulinti ArcGIS

įgūdžius lietuvių kalba

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-
nuotoliniai-seminarai



Hnit-Baltic mokymai
YouTube kanalas

Hnit-Baltic YouTube kanale rasite daug
naudingų video įvairiomis ArcGIS temomis 

lietuvių kalba

https://www.youtube.com/c/HnitBaltic-GIS



GIS mokykla

Projektas, skatinantis geoinformacinių 
technologijų naudojimą Lietuvos mokyklose 

pamokose ir po jų

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/gis-mokykla

Hnit-Baltic mokymai



ArcGIS
Skaitmeninio Dvynio 
pamatas



AČIŪ UŽ 
DĖMESĮ
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