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STSC apklausos rezultatai     
(2014 rudens semestras) 

Apžvalga 
2014 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo pateikta kasmetinė STSC apklausa studentams. 

Šiemet apklausa pateikta tik pirmakursiams bakalauro studentams siekiant sužinoti, su kokiomis IT 

problemomis jie susiduria, kaip jas sprendžia, taip pat kaip vertina mūsų fakultete esančią 

kompiuterinę ir programinę įrangą. Apklausa sudaryta iš 8 klausimų, viso atsakė 40 respondentų 

(apie 10 proc.).  

Apklausos rezultatai 
 

1. Kaip sužinojote savo MIF vartotojo vardą ir slaptažodį? 
 

Didžioji dalis respondentų (beveik 60 proc.) teigia, kad MIF vartotojo vardą ir slaptažodį sužinojo pirmųjų 

pratybų kompiuterių klasėje metu. Kitiems informaciją pasisekė rasti MIF puslapyje, lankstinuke ar pasakė 

draugai. Daugiau nei 10 proc. atsakiusiųjų pasirinko atsakymo variantą „Kita“ ir nurodė, kad informaciją apie 

prisijungimą sužinojo iš savo grupės kuratorių, 

 

2. Ar naudojatės MIF mobiliąja programėle? 
 

2014 metų pavasarį sukurta MIF programėle kol kas naudojasi 10 proc. pirmakursių, daugiau kaip penktadaliui 

respondentų ji netinka dėl telefono tipo, dėl šios priežasties yra būtinybė plėsti programėlės pritaikymą kitiems 

išmaniesiems telefonams ir operacinėms sistemoms. Trečdalio atsakiusiųjų nuomone, programėlė jiems yra 

nereikalinga. Respondentai, pasirinkę atsakymo variantą „Kita“ nurodė, kad programėlė ne visada veikia 

korektiškai (neužpildo tvarkaraščių). Daugiau nei 25 proc. pirmakursių nežinojo, kad tokia mobilioji programėlė 

yra. 
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3. Nurodykite, kaip dažnai naudojatės: 
 

Apklausos rezultatų duomenimis, pirmakursiai dažniausiai naudojasi asmeniniais kompiuteriais ir kompiuterių 

klasėse esančiais kompiuteriais, o rečiausiai - terminaliniais kompiuteriais laisvose erdvėse. 
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4. Kaip vertinate kompiuterių klasėse esančią kompiuterinę įrangą? 
 

Pagal apklausos rezultatus, nustatyta, kad pirmakursiai gerai vertina kompiuterinėse klasėse esančią 

programinę įrangą ir  jų versijas. Tiesa, pirmakursiai, palyginus su praėjusiomis bendromis apklausomis, turi 

mažiau nusiskundimų susijusių su operacinių sistemų versijomis. 
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5. Nurodykite, kaip dažnai naudojatės: 
 

Apžvelgus penktojo klausimo atsakymus, nustatyta, kad pirmakursiai dažniausiai darbui renkasi Linux (38 

proc.) ir Windows server 2012 (37 proc.). Palyginus rezultatus su praėjusių metų atsakymais, pastebėta, kad 

Windows Server 2003 terminalai naudojami vis rečiau. 

Linux terminalais 
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Windows Server 2003 

terminalais 

 

Windows Server 2012 

terminalais 

 

 

6. Kokios problemos kyla dirbant su Windows Server 2012 terminalais? 
 

Pagrindinė problema, kurią nurodė 5 respondentai, dirbant su Windows Server 2012 terminalais – lėta 

greitaveika ir trukdžiai darbo metu: lėtai užkraunamas profilis, kelis kartus per valandą „pakimba“ sesija.  

STSC laboratorijos vedėjo Rolando Naujiko komentaras: Pakeista prisijungimo programėlė, stebėsime rezultatus. 

 

 

7. Kokios problemos kyla dirbant su Linux terminalais? 
                 

Tik vienas respondentas nurodė problemą dirbant su Linux terminalais: „Jeigu dirbi kaip nutolęs vartotojas ir 

atsijungti nuo terminalo neuždaręs programų, kitą kartą prisijungus jų neįmanoma pamatyti, o atsijungus ir vėl 

prisijungus jie vėl atsiranda“. 

Linux serverių administratoriaus Ryčio Malakausko komentaras: Kol kas techniškai nėra galimybės to įgyvendinti 

visiems vartotojams, nes tai reikalauja daug resursų. Tai galioja ir Windows terminalams. Kaip sprendimą, siūlome 

naudotis Open Nebula (http://mif.vu.lt/cloud) suteikiamais resursais.  
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8. Kaip dažniausiai sprendžiate problemas susijusias su IT infrastruktūra MIF‘e? 
 

Pirmakursiai nurodė, kad iškilus problemoms su IT infrastruktūra, dažniausiai pagalbos prašo draugų ir dėstytojų, o 

naudingos informacijos paieškai mieliau renkasi Google nei MIF puslapį.  

 

 

 

 

         Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus ir linkime sėkmingų rezultatų žiemos sesijoje! 
 

STSC komanda 
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