
  

STSC veiklos 

įvertinimas 
(2013 metų gruodžio apklausos rezultatai)  

Norėdami geriau teikti IT paslaugas ir pastoviai gerinti jų kokybę VU MIF Skaitmeninių Tyrimų ir 

Skaičiavimų Centras (STSC) periodiškai teikia IT veiklos įvertinimo anketas. 2013 m. gruodžio mėn.  

buvo užduota 10 klausimų, kuriais siekta sužinoti MIF kompiuterinės įrangos bei STSC 

administratorių darbo vertinimą, nustatyti kokios programinės įrangos trūksta terminaliniuose 

kompiuteriuose ir kokios pagrindinės problemos kyla dirbant su jais. Atsakė 140 respondentai, tarp 

kurių 118 studentų ir 22 fakulteto darbuotojai. 

2014 sausis 



Apklausos rezultatai 

1. Nurodykite, kaip dažnai naudojatės: 

Respondentų atsakymai atskleidė, kad kompiuterių klasėse esančiais ir terminaliniais kompiuteriais yra 

naudojamasi kartais arba retai. Lyginant su šių metų birželio apklausos rezultatais skaičius asmeninių 

kompiuterių naudotojų padidėjo daugiau nei 5 kartus. 
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2. Nurodykite, kaip vertinate kompiuterių klasėse esančią programinę įrangą: 

Palyginus su ankstesnių apklausų rezultatais respondentai vėl labiausiai patenkinti OS versijomis: dagiau nei 

pusė pasirinko, kad ją vertina labai gerai arba gerai. Taip pat pagerėjo programinės įrangos vertinimas:  geriau 

vertinama tiek teikiamas programų paketas, tiek jų versijos. Tiesa, norinčių programų atnaujinimų skaičius 

padaugėjo – dabar siekia beveik penktadalį, kai buvo apie 10%. 
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3. Nurodykite, kokiais tikslais (kada) naudojatės: 

Kaip matome iš žemiau pateiktos rezultatų lentelės, didžioji dauguma respondentų visai nesinaudoja jokia 

laboratorijos įranga. Daugiausia studentų dėmesio sulaukia Mobiliųjų programėlių laboratorija ir visai 

neseniai įrengta Apple klasė, o mažiausiai – vos porą respondentų lankosi Robotikos laboratorijoje. 

 Paskaitų metu Studijų projektams Laisvalaikiu Nesinaudoju 

MobLab 2 8 7 125 

Apple klasė 5 3 5 129 

Robotikos 

laboratorija 

2 2 3 133 

 

 

4. Nurodykite, kaip dažnai naudojatės: 

Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad respondentai darbui su terminalais dažniau renkasi Linux arba 

naujuosius Windows Server 2012, o naudojančių Windows Server 2003 skaičius mažėja. 
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Windows Server 2012 

terminalais 

 

 

5. Kokios programinės įrangos / atnaujinimų trūksta Windows Server 2012 terminaluose? 

Pastaba. Programos diegiamos ir jų versijos atnaujinamos dėstytojų prašymu įvertinus įsigijimo galimybes ir 

jų stabilumą atitinkamoje operacinėje sistemoje. Paraiškos programinės įrangos įsigijimui / atnaujinimui 

renkamos visus metus, o instaliuojamos semestro pradžioje, kad pakeitimai neturėtų įtakos semestro metu 

daromoms studentų užduotims. Norintys pakeitimų ir naujų programų studentai kviečiami kreiptis į savo 

dėstytojus. Paraiškos formą rasite čia. 

Respondentų poreikiai STSC administratoriaus Karolio Rubino 

komentaras 

R Programa Windows Server 2012 terminaluose yra 

įdiegta, nuorodą rasite ant darbalaukio. Paraiška 

atnaujinimams nepateikta. 

Chrome  Programa Windows Server 2012 terminaluose yra 

įdiegta, nuorodą rasite ant darbalaukio.  

Ruby  Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta. 

Dėstytojai ją gali užpildyti čia. 

Unity Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta. 

Dėstytojai ją gali užpildyti čia. 

SAS Dirbant su Windows terminalais programa SAS 

reikalauja per daug resursų, taip stabdydama darbus 

kitiems naudotojams, todėl ji instaliuota tik klasėse 

su stacionariais kompiuteriais (3, 4, 5 ,7 Šaltinių g.). 

PS viewer Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta. 

Dėstytojai ją gali užpildyti čia. 

GVim Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta. 

Dėstytojai ją gali užpildyti čia. 

DosBox su paruoštu TASM DosBox įdiegtas, TASM neinstaliuotas dėl serverių 

saugumo ir nesuderinamumo. 

MatLab Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta, 

tačiau fakultetas licenciją turi ir esant dėstytojų 

poreikiui programa gali būti įdiegta. 

Microsoft Visual Studio 2012 Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta, 

tačiau fakultetas licenciją turi ir esant dėstytojų 

poreikiui programa gali būti įdiegta. 

ArcGIS Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta, 

tačiau fakultetas turi galimybę gauti licenciją ir esant 

dėstytojų poreikiui programa gali būti įdiegta. 
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Qgis Programa Windows Server 2012 terminaluose yra 

įdiegta, nuorodą rasite ant darbalaukio. Paraiška 

atnaujinimams nepateikta. 

Python Programa Windows Server 2012 terminaluose yra 

įdiegta, nuorodą rasite ant darbalaukio. Paraiška 

atnaujinimams nepateikta. 

Latex Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta, 

tačiau esant dėstytojų poreikiui programa gali būtų 

įdiegta. 

Putty Įdiegta: S:\soft\putty 

 

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

Respondentų problemos STSC administratoriaus Karolio Rubino 

komentaras 

Dažnai kimba, kai kurios programos prašo licencijų. Prašome kreiptis į administratorius incidentų metu. 

Free Pascal blogai veikia. Turima versija nėra tinkama mokslo ir darbo 

procesui (ji nebepalaikoma), pasitarus kartu su 

dėstytojais siūloma naudoti analogišką paketą 

Lazarus. 

Neveikia USB laikmenos, norint persikelti failus į/iš 

terminalų reikia tai daryti iš namų per FTP. 

Sutvarkysime iki semestro pradžios. 

Mažoka vietos, serveryje, būtų patogi galimybė jei 

būtų galima atsinešti didelius darbui reikalingus 

failus USB laikmenoje. 

Disko vietų didinimas šiuo metu yra ribojamas dėl 

naudojamos kopijavimo procedūros galimybių. 

Pavasario semestro metu planuojama šią problemą 

spręsti. 

Pagal nutylėjimą nėra aktyvuotas šriftų glotninimas 

(antialiasing), sunku skaityti tekstą. 

Problema sutvarkyta. 

 

7. Kokios programinės įrangos trūksta Linux terminaluose? 

Pastaba. Programos diegiamos ir jų versijos atnaujinamos dėstytojų prašymu įvertinus įsigijimo galimybes ir 

jų stabilumą atitinkamoje operacinėje sistemoje. Paprastai įranga atnaujinama semestro pradžioje, kad 

pakeitimai neturėtų įtakos semestro metu daromoms studentų užduotims. Paraiškos programinės įrangos 

įsigijimui / atnaujinimui renkamos likus mėnesiui iki semestro galo. Norintys pakeitimų studentai kviečiami 

kreiptis į savo dėstytojus. 

 

Respondentų poreikiai STSC administratoriaus Rolando Naujiko 

komentaras 

Eclipse Programa Linux terminaluose yra įdiegta. Paraiška 

atnaujinimams nepateikta. 

Java Programa Linux terminaluose yra įdiegta. Paraiška 

atnaujinimams nepateikta. 

Notepad++ Programos nėra Linux aplinkoje. 

Geany Paraiška programos diegimui nebuvo pateikta, 

tačiau esant dėstytojų poreikiui programa gali būtų 

įdiegta. 

Chrome Programa Linux terminaluose yra įdiegta. 

python-numpy, python-scipy, python-lxml, python-

dev, virtualenv, graphviz, rubber, gv, latexdraw 

Linux terminal serveriai yra sukurti stabilios 

naujausios Debian versijos 7 pagrindu. Su 



skaičiavimais susiję paketai (numpy/scipy) yra 

pasiekiami superkompiuterio aplinkoje. Dalis 

nurodytų paketų jau yra instaliuoti, kiti gali būti 

nesunkiai įdiegti pateikus paraiškas. 

 

8. Kokios problemos kyla dirbant su Linux terminalais? 

Respondentų problemos STSC administratoriaus Rolando Naujiko 

komentaras 

Chrome neišsaugo bookmarkų; Problemos nagrinėjamos ir sprendžiamos. 

Per lėtai veikia SSH; 

Įdiegus naujus įrankius nusimuša nustatymai. Pvz. 

kai buvo įdiegtas Gimp jis nusistatė kaip default PDF 

viewer (studentams neinformatikams teko pagelbėti, 

kad atidarytų evince);  

Šiuo metu per naršyklę parsisiuntus failą, atsiuntimų 

sąraše išsirinkus failą bei "Atverti aplanką" atidaro 

ne aplanką, bet paleidžia Filelight įrankį; 

Problematiškas numatytųjų programų paketas; 

Yra įdiegta LibreOffice, tačiau numatytoji Abiword; 

Numatytoji Xpdf yra labai nepatogi; 

Terminalo langas yra tcsh, galima rinktis bash, bet tai 

veikia kaip alias komanda ir pasileidžia tas pats tcsh; 

Mėgstu atskirti $PS1 nuo įvedamos komandos ir 

output spalvomis, bet tcsh šios funkcijos nepalaiko, 

jei prisijungiama prie terminalo per sftp; 

Dėl trūkstamų develompent headerių, negalima 

susikompiluoti reikiamų paketų. 

Problemą nagrinėsime ir bandysime spręsti, dabar 

siūlome naudoti VU MIF cloud:  

http://mif.vu.lt/cloud/ 

Skirta vieta asmeniniams failas yra labai nedidelė, 

dažnai neužtenka net užduotims atlikti, pavyzdžiui 

per GIS paskaitas, ar naudojant emuliatoriaus 

atvaizdus tinklų paskaitoms, ar bet kuriai kitai 

paskaitai, kuriai reikia ką nors kompiliuoti ir 

kompiliavimo metu sukurti failai netelpa į išskirtą 

vietą; 

Nagrinėsime galimybę išplėsti studentams 

suteikiamą disko vietą, laikinai duomenis galite 

saugoti direktorijoje /var/tmp. 

 

9. Jūsų pasiūlymai / pastabos susijusios su IT infrastruktūra: 

Respondentų pasiūlymai / pastabos STSC administratorių komentarai pagal 

atsakomybės sritis 

Kompiuterių programos turėtų dažniau būti 

atnaujinamos (firefox kiekvieną kartą iššoka 

atnaujinimas, kuris yra ištrinamas kitos sesijos 

metu). 

Dauguma programų yra atnaujinamos prieš 

semestrą. Pateikus prašymą programos gali būtų 

atnaujintos ir semestro metu.  

 

Kompiuteriuose turėtų būti įrašyta daugiau 

programų, pvz opera, codeblocks, hex editor. 

Programas užsakinėja dėstytojai. Pagrindinės 

naudojamos ir instaliuotos yra Chrome ir IE. Taip pat 

instaliuota ir Codeblocks. 

http://mif.vu.lt/cloud/


Trūksta vietos. Kai ištrini failus, vietos daugiau 

neatsiranda. 

Trinti reikia prisijungus prie serverio uosis.mif.vu.lt 

(naudojant putty arba failų explorer‘į). Ištrynus 

reikia palaukti ~10s, nes limito viršijimas yra 

tikrinimas failų serveryje ir yra atliekamas su 

atsilikimu, taip kad netrukdytų darbo greičiui. 

SAS turėtų būti visuose kompiuteriuose, ne tik tuose 

kurie yra tyrimų centre.  

Dirbant su Windows terminalais programa SAS 

reikalauja per daug resursų, taip stabdydama darbus 

kitiems naudotojams, todėl ji instaliuota tik klasėse 

su stacionariais kompiuteriais (3, 4, 5 ,7 Šaltinių g.). 

Ypač nepatinka, kad vartotojai negali įrašyti naujų 

paketų. Taip pat OS nustatymai neišsisaugo 

individualiam vartotojui. Tokie kaip keyboard 

shortcuts ir panašiai. 

MIF infrastruktūros tipas yra serveris-klientas. 

Serveriniai nustatymai yra STSC administratorių 

kompetencija. Individualūs vartotojai gali naudotis 

MIF Cloud: http://mif.vu.lt/cloud/.  

Nebėra informacijos kaip prisijungti prie serverio iš 

namų (savo kompiuterio). 

Instrukcijas rasite čia: 

http://kedras.mif.vu.lt/itc/?tvarka.html. 

256MB-per mažai vietos vartojimui. Siūlau skirti 

papildomai BENT 1TB – kainuotų centus, o būtų 

galima 4000 studentų primesti dar po 256 MB. Nes 

dabar nieko neatsisiųsi, tik kas – vietos nebėra ir reik 

ieškot ką trinti, todėl reik nešiotis savo kompiuterius. 

Visiška nesąmonė, nes tada tie kompiuteriai stovi 

veltui. Be to dėl visokiu firefoxu realiai nė 256 

neturim (nedaugiau ~150MB realiai):  

Disko vietų didinimas šiuo metu yra ribojamas dėl 

naudojamos kopijavimo procedūros galimybių. 

Pavasario semestro metu planuojama šią problemą 

spręsti. 

Programuojant Python, patogiausia visas reikiamas 

bibliotekas įsidiegti į izoliuotą virtualenv aplinką. 

Problema yra ta, kad nėra pačio virtualenv paketo, o 

jei reikia susikompiliuoti kokį numpy, scipy, pandas 

ar lxml, nėra reikiamų development headerių. Būtų, 

labai patogu, jei bent jau populiariausių binary 

paketų development headeriai būtų įdiegti į serverį, 

kad reikiamas paketų versijas būtų galima pačiam 

įsidiegti su virtualenv; 

Linux terminal serveriai yra sukurti stabilios 

naujausios Debian versijos 7 pagrindu. Su 

skaičiavimais susiję paketai (numpy/scipy) yra 

pasiekiami superkompiuterio aplinkoje. Dalis 

nurodytų paketų jau yra instaliuoti, kiti gali būti 

nesunkiai įdiegti pateikus paraiškas. Alternatyva 

būtų naudoti MIF Cloud: http://mif.vu.lt/cloud/. 

Gal kažkaip studentus galima įtraukti į naujos 

įrangos poreikių surinkimą ypač jei tai nemokama 

įranga, paskui įdiegtos testavimą. Bet gal per 

atstovybę ar dėstytojus galima turėti kelis įvairių 

kursų studentus, kurie, pastebėję klaidą ar poreikį, iš 

karto informuotų, jie galėtų "ištestuoti" naudojimosi 

instrukcijas ir išskirti nelabai aiškias vietas; 

Bus svarstomos galimybės įsigyti programinę įrangą 

atsižvelgiant į studentų poreikį.  

419 balt. Wifi mif-open'as labai lėtai veikia; Pavasario semestre yra numatomas Wi-Fi ryšio 

gerinimas ir plėtimas. 

Naugarduke kompiuterių klasės pasiekiamos laisvai 

vos vienos tylios gatvės perėjimu. O baltupiuose 

kompiuterių klasės deja yra rakinamos ir yra vos 7 

kompiuteriai koridorių erdvėse. Trūksta atvirų 

darbo kompiuteriais vietų; 

Pavasario semestre yra numatomas rozečių skaičiaus 

didinimas skaityklos ir kompiuterių klasių erdvėse.  

Trūksta paaiškinimo kaip naudotis eduroam tinklu 

su Win 8. Sertifikatų diegimas ir panašiai. 

Informacija: http://www.ittc.vu.lt/lt/prieiga-prie-

tinklo/eduroam/ dėl problemų ar paaiškinimų reiktų  

kreiptis eduroam@vu.lt 

Šiek tiek padidinti rozečių skaičių asmeniniams 

kompiuteriams; 

Pavasario semestre yra numatomas rozečių skaičiaus 

didinimas skaityklos ir kompiuterių klasių erdvėse. 

http://mif.vu.lt/cloud/
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http://mif.vu.lt/cloud/
http://www.ittc.vu.lt/lt/prieiga-prie-tinklo/eduroam/
http://www.ittc.vu.lt/lt/prieiga-prie-tinklo/eduroam/


Apple klasė (Didlaukio) visą laiką užrakinta. 

Nesuprantu kam pirko tokius brangius 

kompiuterius jei jų naudoti studentams neduoda, 

išskyrus turbūt viena kartą per savaite paskaitos 

metu. OS X daugumai būtų daug įdomiau 

pasibandyti, bet tie kompiuteriai nepasiekiami. 

Šiuo metu klasė rakinama dėl nebaigtų darbų, 

pavasario semestre numatoma klasę padaryti 

prieinamą kaip ir kitas laboratorijas. P.S. 

Kompiuterius padovanojo Barclays Technology 

center. 

 

APIBENDRINIMAS IR PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ APKLAUSŲ REZULTATAIS 

Lyginant su ankstesnių metų rezultatais, galime pasidžiaugti, kad MIF kompiuterių infrastruktūros 

vertinimas pagerėjo: studentai ir dėstytojai labiau patenkinti tiek kompiuterine, tiek programine įranga, yra 

labiau suinteresuoti jos tobulinimu, todėl gauname daugiau prašymų programiniams pakeitimams ir 

atnaujinimams.  Išryškėjo tendencija darbui universitete vis dažniau naudoti asmeninius kompiuterius 

(daugiau nei 60 %), todėl planuojamas rozečių skaičiaus ir laisvų darbo vietų didinimas. Taip pat nustatyta, 

kad respondentai dažniau naudoja terminalus su Windows Server 2012 nei 2003. Atsakymai į atvirus 

klausimus atskleidė, kad: 

 Norima daugiau disko vietos  (planuojamas disko vietų didinimas ir kopijavimo procedūros tobulinimas); 

 Pageidaujama daugiau asmeninių darbo kambarių (numatomas rozečių skaičiaus didinimas skaityklos ir 

kompiuterių klasių erdvėse, siūloma įsigyti naujus baldus laisvose zonose); 

 Norima įdiegti kai kurias programas (numatoma sukurti galimybę studentams reikšti savo poreikius / 

pasiūlymus, kurie toliau būtų nagrinėjami su dėstytojais ir administracijos darbuotojais); 

 Dirbant su terminalais kyla problemos (STSC administratoriai pasiruošę nagrinėti ir spręsti).  

 

Po paskutinės apklausos buvo sukurta galimybė IT incidentus registruoti internetu: 

http://mif.vu.lt/lt2/struktura/stsc/paraiskos/problemu-registravimas ir užsakyti pakeitimus 

http://mif.vu.lt/lt2/struktura/stsc/paraiskos/pakeitimu-uzsakymas. Taip pat paleisti terminalai su Windows 

Server 2012 bei atidaryta nauja Apple kompiuterių klasė. 

 

 

 

 

 

 

STSC komanda dėkoja visiems už atsakymus ir pasiūlymus! 
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