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1.  SortViz programinė įranga 
 

 
 

SortViz yra ESRI inc. ArcGIS Desktop priedas (angl. Add-In) sukurtas UAB „Demolit“. SortViz yra 

interaktyvi, kompiuterinė programa skirta padėti naudotojui ar naudotojų grupei pagerinti objektų 

parinkimo ir sprendimų priėmimo efektyvumą. 

 

Šiame SortViz dokumente yra: 

Įvadas 

SortViz pagrindai ir informacija, padėsianti greitai ir efektyviai naudoti SortViz.  

Naudotojo aplinka  

Išsamus programos naudotojo sąsajos aprašymas.  

Naudotojo vadovas 

Naudotojo mokymosi medžiaga. 

Palaikymas 

SortViz techninės pagalbos informacija. 

 

2. Įvadas 
 

Naudojant SortViz SPS (Sprendimų Paramos Sistemą) GIS (Geografinės Informacinės Sistemos) 

aplinkoje, Jūsų organizacija gali greitai ir efektyviai vykdyti sprendimų priėmimą. Naudojant 

ekonometrinius metodus ir skirtingus kriterijų reikšmingumus vartotojai gali pasirinkti geriausius 

sprendimus ir susieti juos su tikslia vietove ESRI inc. ArcMap programinės įrangos aplinkoje. Ši tampri 

daugiakriterinių sprendimų paramos ir geografinių informacinių sistemų sąsaja vieno mygtuko 

paspaudimu leis Jums gauti unikalias žinias, reikalingas greitam geriausių sprendimų priėmimui. 

 

Norėdami pradėti naudotis SortViz paskubomis, perskaitykite skyrių Naudotojo vadovas. 

 

Šiame skyriuje: 

Pagrindinis funckionalumas 

Pateikiama informacija apie pagrindines SortViz funkcijas. 

Versijų istorija 

Pateikiama informacija apie SortViz versijų istoriją. 

Licensinė sutartis 

Pateikiama informacija apie SortViz licencijos sutartį. 

Registravimas 

Pateikiama informaciją apie SortViz registraciją. 

Reikalavimai sistemai 

Nurodomi minimalūs SortViz sistemos reikalavimai. 

Diegimas ir šalinimas 

Pateikiama informacija apie SortViz diegimą ir pašalinimą. 

 

2.1 Pagrindinis funkcionalumas 
 

Pagrindinė SortViz paskirtis padėti surasti ekonomiškai naudingiausius sprendimus ir išspręsti 

problemas su kuriomis susiduria sprendimų priėmėjai nagrinėdami didelius kiekius kompleksinės 

informacijos. SortViz pagalba nustatoma sprendimų variantų (charakterizuojamų daugeliu atributų) 

prioritetų eilė, GIS aplinkoje. SortViz programa yra naudinga nustatant sprendimų prioritetų eilę (nuo 

geriausio iki blogiausio), vertinant visų sprendimų variantų įvairias ir dažniausiai prieštaraujančias 

kriterijų charakteristikas.  

 

 

http://www.sortviz.com/
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Reikalavimų sprendimui identifikavimas 

Reikalavimai aprašo objekto (geriausios vietos parinkimui, ekonomiškai naudingiausio 

projekto nustatymui, objektų savybių palyginimui ir kitų panašių uždavinių) parinkimo taisykles. 

 

Vertinimo scenarijaus aprašymas 

Scenarijus nuosekliai aprašo žingsnius kaip paruošti reikalavimus rangavimui. Žingsniai 

aprašomi: kriterijais, kriterijų reikšmingumų ir kriterijų rūšiavimo taisyklėmis (min/max).  

 

Objektų charakterizavimas kriterijais 

Pasirinktų objektų (eilučių) vertinimui atributai (stulpeliai) turi būti pilnai užpildyti atributiniais 

duomenimis (kriterijais), tam, kad rangavimo rezultatai būtų reikšmingi. Rangavimui tinka tik skaitinės 

reikšmės be Null ir 0 verčių. Skaičiavimus galima vykdyti su visų formatų vektoriniais ir lenteliniais 

duomenimis kurie gali būti redaguojami ArcMap. Atributinių laukų ir eilučių kiekis iš principo yra 

neribojamas ir priklauso nuo duomenų bazės apribojimų. Lentelių/sluoksnių duomenys tvarkomi 

standartinėmis ArcMap priemonėmis. 

 

Subjektyvaus arba objektyvaus rekšmingumo kriterijams naudojimas 

Kriterijų reikšmingumus galima nustatyti dviem būdais. Rangavimo metu kriterijų 

reikšmingimus (svorius) interaktyviai gali įvesti pats vartotojas (tik skaitinės reikšmės be Null ir 0 

verčių) arba galima leisti programai nustatyti automatiškai. Nustant kriterijų reikšmingumą 

automatiškai, kuo labiau išsibarstę duomenys tuo kriterijaus reikšmingumas bus didesnis. Kuo 

didesnis kriterijaus reikšmingumas, tuo svarbesnis bus kriterijus kitų kriterijų atžvilgiu. Visų kriterijų 

reikšmingumų suma rangavimo metu turi būti lygi 1. 

 

Optimizacijos uždavinio sprendimas ir geriausio objekto nustatymas 

Pasirinktame sluoksnyje/lentelėje kurioje yra vertinami objektai turi būti sukuriami du papildomi 

atributiniai laukai (stulpeliai) SAW ir TOPSIS koeficientų skaičiavimo rezultatams surašyti. Rangavimas, 

gali būti vykdomas visiems arba tik pasirinktiems objektams. Geografinių sluoksnių (su grafiniais 

primityvais) arba lentelių objektai (eilutės) yra alternatyvos, o atributiniai laukai (stulpeliai) yra 

kriterijai. Rangavimas atliekamas dviejų tipų įprastiniais informacijos lygio metodais SAW (angl. 

Simple Additive Weighting) ir TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). 

Yra galimybė išsaugoti skaičiavimo parametrus, tam kad norint pakartoti skaičiavimus nereikėtų jų 

suvedinėti interaktyviai. 

 

Rezultatų interpretavimas 

Optimalumo koeficientas (reikšmės nuo 0 – blogiausias variantas iki 1 – geriausias variantas) 

pateikiamas kiekvienam objektui (eilutei) suskaičiuojant į naudotojo nurodytus SAW ir TOPSIS 

atributinius laukus (stulpelius). Jei abiem metodais gauti rezultatai parodo tą patį rezultatą, tada 

galime labiau pasitikėti vertinimu. 

 

Žemėlapių sudarymas 

Naudojantis standartinėmis ArcMap žemėlapių kūrimo priemonėmis objektų rangavimo 

rezultatai gali būti pateikiami vizualiai. 

 

2.2 Versijų istorija 
 

Versija 1.2  (Lapkričio 30, 2016) 

● Pakeista Licencinė sutartis. 

● Atnaujintas Registravimo funcionalumas. 

● Kiti nedideli patobulinimai ir pataisymai. 

 

Versija 1.1 (Sausio 18, 2013) 

● Pakeista Licencinė sutartis. 

● Įdiegtas automatinis Kriterijų reikšmingumų nustatymas. 

● Kiti nedideli patobulinimai ir pataisymai.  
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Versija 1.0 (Rugsėjo 02, 2010) 

● Pakeista Licencinė sutartis. 

● Atnaujintas Rangavimo funcionalumas. 

● Kiti nedideli patobulinimai ir pataisymai. 

 

Versija 1.0 Beta (Kovo 11, 2008) 

● Pirmasis viešas leidimas. 

 

2.3 Licencinė sutartis 
 

SortViz - http://www.sortviz.com    

© UAB „Demolit“, 2011-2021.  

Visos teisės saugomos. 

Išleista Lietuvoje. 

 

Dėkojame, kad pasirinkote SortViz programinę įrangą (toliau - PROGRAMINĖ ĮRANGA). 

Prieš naudodami šią PROGRAMINE ĮRANGĄ, atidžiai perskaitykite šias taisykles ir naudojimo 

sąlygas. Jūsų naudojimasis šia PROGRAMINE ĮRANGA reiškia, kad sutinkate su šia licencijos sutartimi 

ir atsisakote garantijos. 

 

1. UAB „Demolit“ nuosavybės teisių pripažinimas 

Šiame darbe esanti informacija yra išskirtinė UAB „Demolit“ ir visų atitinkamų autorių teisių 

savininkų nuosavybė. Šis kūrinys yra saugomas pagal Lietuvos autorių teisių įstatymus ir kitas 

tarptautines autorių teisių sutartis ir konvencijas. UAB „Demolit“ suteikia UAB „Demolit“ informacijos, 

esančios šiame dokumente ir interneto svetainėje sortviz.com, gavėjui teisę laisvai dauginti, platinti, 

perduoti ir (arba) perduoti šią informaciją asmeniniais, nekomerciniais tikslais, įskaitant mokymą, 

naudojimą klasėje, studijas ir (arba) tyrimus, kuriems taikomos sąžiningo naudojimo teisės. Visos 

kopijos, tiek visos, tiek jos dalys, turi turėti atitinkamą UAB „Demolit“ pranešimą apie autorių teises. 

Jokios šio kūrinio dalies negalima atgaminti ar perduoti komerciniais tikslais, jokia forma ar bet 

kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, įskaitant fotokopijavimą ir 

įrašymą, ar bet kokia informacijos saugojimo ar paieškos sistema, išskyrus tuos atvejus, kai tai raštu 

aiškiai leidžia UAB „Demolit“. Prašymai el. paštu turėtų būti adresuojami UAB „Demolit“. Klausimai ar 

prašymai dėl leidimų gali būti siunčiami el. paštu info@demolit.lt  

 

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. 

 

2. Licencijos sutartis 

Akademinės licencijos sutartis 

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite nemokamai naudoti tik akademiniais tikslais. Šioje versijoje 

neturite jokių funkcinių apribojimų. Jei norite naudoti PROGRAMINARE ĮRANGĄ akademiniams 

tikslams, turite užregistruoti savo kopiją. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie registraciją, pagalbos meniu pasirinkite 

Registravimas, 

Komercinės licencijos sutartis 

Jei norite naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ komerciniais tikslais, turite sumokėti licencijos mokestį 

ir užregistruoti savo kopiją. 

● Vienos darbo vietos licencija 

Bendroji licencija gali būti: 

Naudoja vienas asmuo, asmeniškai naudojantis PROGRAMINĘ ĮRANGĄ viename ar keliuose 

kompiuteriuose. 

ARBA 

Įdiegta viename kompiuteryje ir naudojama kelių žmonių ne vienu metu . 

● Organizacijos licencija 

Organizacijos (arba įmonės) licencija suteikia teisę organizacijai (įmonei...) gauti vieną 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją ir kopijuoti bei platinti ją bet kokiam žmonių ar darbo vietų skaičiui 

vienoje organizacijoje (įmonėje). 

http://www.sortviz.com/
mailto:info@demolit.lt
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Licencijuotą PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti visuose savo organizacijos kompiuteriuose. 

Licencijuotą PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti darbe, komerciniais tikslais, komerciniame 

kontekste ar aplinkoje. 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie registraciją, pagalbos meniu pasirinkite 

Registravimas. 

 

3. Apribojimai 

Yra draudžiama PROGRAMINĖS ĮRANGOS ataglinė kodo inžinerija, komponentų atskyrimas ar 

kitoks jos dalių išmontavimas, išskyrus ir tik tiek, kiek tokią veiklą aiškiai leidžia taikomi įstatymai, 

nepaisant šio apribojimo. Yra draužiama nuomoti ar skolinti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Galima visam 

laikui perduoti visas savo teises pagal šiąlicencijos sutartį, jei gavėjas sutinka su šios licencijos 

sutarties sąlygomis. Draudžiama skelbti ar viešai platinti: serijinius numerius, išeities ar prieigos kodus, 

atrakinimo kodus, slaptažodžius ar kitos galutiniam vartotojui būdingos registracijos informacijos, kuri 

leistų trečiajai šaliai suaktyvinti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ be galiojančios licencijos. 

 

4. Prekių ženklai 

SortViz, sortviz.com, spatialuml.eu, demolit.lt (įskaitant, bet neapsiribojant) yra UAB „Demolit“ 

prekių ženklai, paslaugų ženklai arba registruoti ženklai Lietuvoje, Europos bendrijoje ar tam tikrose 

kitose jurisdikcijose. 

ArcCatalog, ArcGIS, ArcMap, Esri, ArcGIS logotipas (įskaitant, bet neapsiribojant) yra 

„Environmental Systems Research Institute, Inc.“ (ESRI) prekių ženklai, paslaugų ženklai arba 

registruoti ženklai JAV, Europos bendrijoje ar tam tikrose kitose jurisdikcijose. 

Kitos čia paminėtos įmonės ir produktai gali būti jų atitinkamų ženklų savininkų prekių ženklai, 

paslaugų ženklai arba registruoti ženklai. 

 

5. Garantijos atsisakymas 

ŠI INFORMACIJA, MEDŽIAGOS, PROGRAMINĖ ĮRANGA IR/ARBA PRIEDAI PATEIKIAMI "TOKIE 

KOKIE YRA", BE JOKIOS RŪŠIES KONKREČIOS IR/ARBA IMPERATYVIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET 

NEAPSIRBOJANT, PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMŲ, PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ, TINKAMUMO 

KONKREČIAM TIKSLUI, GALIOJIMO LAIKE, NEPAŽEIDŽIAMUMO IR/ARBA SAUGUMO. UAB „DEMOLIT“ 

NEBUVO, NĖRA IR NIEKADA NEGALI BŪTI ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ ĮSKAITANT IR TIESIOGINĘ, 

NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, VERSLO PAJAMŲ NETEKIMĄ IR ARBA KITOKIĄ ČIA NEĮVARDINTĄ ŽALĄ 

SUKELTĄ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. 

 

6. Klento vardo naudojimas 

UAB „Demolit“ SortViz reklaminėje medžiagoje gali naudoti Kliento vardą, nebent Klientas 

raštu informuotų priešingai. 

 

2.4 Registravimas 
 

Norėdami naudoti SortViz programos kopiją, turite ją suaktyvinti ArcMap (kaip aprašyta 

Licencijos aktyvavimas skyriuje), naudojant licencijos kodą. Licencijos kodas bus išsiųstas Jums 

užpildžius ir pateikus šią informaciją (visi duomenys yra privalomi) adresu info@demolit.lt : 

 

Fiziniams ir juridiniams asmenims: 

1. SortViz įrankio sugeneruotas kodas (žr. Licencijos aktyvavimas skyriuje): 

2. Komercinis naudojimas (TAIP / NE): 

3. Akademinis naudojimas (TAIP / NE): 

4. El. Paštas (konkretus el. pašto adresas, su kuriuo bus susietas licencijos kodas): 

5. Vienos darbo vietos licencija (TAIP / NE): 

5.1. Licencijų skaičius (jei nr. 5 nurodyta TAIP): 

6. Organizacijos licencija (TAIP / NE): 

 

Fizinis asmuo: 

1. Vardas ir pavardė: 

2. Adresas: 

mailto:info@demolit.lt
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3. Šalis: 

4. Akademinis statusas (TAIP / NE): 

 

Juridinis asmuo: 

1. Vardas ir pavardė: 

2. Pareigos: 

3. Įmonės pavadinimas: 

4. Įmonės kodas: 

5. PVM mokėtojo kodas: 

6. Įmonės adresas: 

7. Šalis: 

8. Akademinis statusas (TAIP / NE): 

 

Jei akademinis statusas yra TAIP 

Prieš registruodama akademinę licenciją, UAB „Demolit“ reikalauja įrodyti jūsų akademinį 

statusą, pavyzdžiui, Jūsų studento / personalo pažymėjimo kopiją. Jei asmens tapatybės 

dokumento nėra, tada reikia pateikti išrašo apie darbovietę kopiją. Jei esate dėstytojas ar 

mokytojas, kaip alternatyvios dokumentacijos pakanka nuorodos į jūsų institucijos svetainę, kurioje 

nurodomas Jūs ir Jūsų vaidmuo. 

 

Prieš siunčiant informaciją 

Atidžiai patikrinkite, ar Jūsų el. pašto adresas įvestas teisingai, nes licencijos kodas jums bus 

išsiųstas el. paštu. Jei pakeitėte kompiuterį, galite paprašyti licencijos kodo dar kartą naudodami tą 

patį el. pašto adresą info@demolit.lt . 

 

Tada Jūsų užklausa bus apdorota sekančiu būdu 

UAB „Demolit“ gavus Jūsų užklausą kuo greičiau susisieks su Jumis. 

● Naudojimui akademiniais tikslais 

UAB „Demolit“ patvirtinus Jūsų tapatybę, Jums bus išduotas licencijos kodas el. paštu arba 

telefonu. SortViz palaikymas galios vienerius metus nuo licencijos kodo išdavimo. 

●  Komerciniam naudojimui 

Galite įsigyti SortViz, kaip nurodyta registracijos el. laiške. Jūsų licencijos kodas ir sąskaita 

faktūra Jums bus išsiųsti el. paštu. SortViz palaikymas galios vienerius metus po pirkimo. 

Galite suaktyvinti SortViz, taip kaip nurodyta registracijos el. laiške arba telefonu ir naudojantis 

instrukcija aprašyta Licencijos aktyvavimas skyriuje. 

 

2.5 Reikalavimai sistemai 
 

Techninės įrangos reikalavimai: 

● Reikalavimai sistemai yra tokie patys kaip ir ESRI ArcGIS Dekstop produktui. 

● Daugiau informacijos internete: http://www.esri.com  

 

Programinės įrangos reikalavimai: 

● Microsoft Windows OS. 

● Suinstaliuotas ESRI ArcGIS Desktop 10.x (visi licencijų tipai). 

● Suinstaliuotas Microsoft .NET framework. 

 

2.6 Diegimas ir šalinimas 
 

SortViz priedo (angl. add-in) diegimas rankiniu būdu 

Priedus galima rankiniu būdu nukopijuoti į numatytąjį priedų aplanką. Numatytasis priedų 

aplankas, pvz. ArcGIS 10.1 Windows 10 kompiuteryje yra: 

C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\AddIns\Desktop10.1 

 

 

mailto:info@demolit.lt
http://www.esri.com/
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Priedus ArcGIS Desktop programa įkelia, tada kai priedų failas aptinkamas viename iš 

numatytų priedų aplankų. Priedų failus galima automatiškai nukopijuoti į vieną iš šių aplankų, 

naudojant ESRI ArcGIS Add-In diegimo priemonę (angl. ArcGIS Add-In Installation Utility). 

 

SortViz priedo diegimas naudojant ESRI ArcGIS Add-In diegimo priemonę 

ESRI ArcGIS priedų diegimo programa atidaroma dukart spustelėjus bylą SortViz.EsriAddIn.  

 

 
 

Paspaudus Install Add-In iškviečiamas ESRI ArcGIS priedų diegimo įrankis, kuris nukopijuoja 

priedo sortviz.esriaddin bylą į sugeneruotą aplanką numatytame priedų aplanke ir pateikia 

pranešimą. 

 
 

PASTABA. Sugeneruotas aplankas apsaugo nuo failų pavadinimų konfliktų, kurie kitu ga li 

sukelti problemų, ypač tais atvejais jei keli priedai turi tokį patį failo pavadinimą. 

 

PASTABA. Priedo pridėjimui taip pat galite naudoti ArcMap priedų pridėjimo funkciją priedų 

valdymo dialogo lange (angl. Add-in Manager). ArcMap meniu pasirenkama Customize->Add In 

Manager ir Customize ->Toolbars->Add From File nurodoma SortViz.EsriAddIn byla. 

 

SortViz priedo naudojimas 

Įdiegus SortViz priedą, SortViz įrankių juostą galima įgalinti ArcMap naudojant priedų 

tvarkyklę. Daugiau informacijos rasite skyriuje Pagrindinis meniu. 
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SortViz priedo pašalinimas 

Pašalinti priedą galite rankiniu būdu ištrindami bylą sortviz.esriaddin iš numatytų priedų 

aplanko. 

Priedo pašalinimui taip pat galite naudoti priedų ištrynimo funkciją (angl. Detele this Add-In) 

priedų valdymo dialogo lange (angl. Add-in Manager). ArcMap meniu pasirenkama Customize-

>Add In Manager. 

 

 
 

Pažymėjus SortViz priedą ir paspaudus Delete this Add-In bus pašalintas priedas iš ArcMap ir iš 

numatyto priedų aplanko ištrinta priedo sortviz.esriaddin byla. 

 

3. Naudotojo aplinka 
 

Šiame skyriuje pateikta informacija apie naudotojo sąsajas. 

 

Šiame skyriuje: 

Pagrindinis meniu 

Visų pagrindino meniu parinkčių paaiškinimai. 

Kalbos pasirinkimas 

Visų kalbos pasirinkimo parinkčių paaiškinimai. 

Pagalbos naudojimas 

Visų pagalbos naudojimo parinkčių paaiškinimai. 

Licencijos aktyvavimas  

Visų programinės įrangos licencijos aktyvavimo parinkčių paaiškinimai. 

Informacija apie programą 

Visų programinės įrangos informacijos gavimo parinkčių paaiškinimai. 

Pagrindinis skaičiavimo modulis 

Visų pagrindinis skaičiavimo modulio parinkčių paaiškinimai. 
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3.1 Pagrindinis meniu 
 

Norint į ArcMap darbo sritį pridėti SortViz įrankių juostą pagrindiniame ArcMap meniu 

pasirenkama Customize->Customize Mode. 

 

 
 

Dialoginio lango skirtuke Tooblars reikia pasirinkti SortViz įrankių juostą, (uždėti varnelę) ir 

paspausti mygtuką Close. 
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ArcMap darbo srityje atsiras SortViz įrankių juosta. 

 

 
 

PASTABA. Yra ir kitas būdas į ArcMap darbo sritį pridėti SortViz įrankių juostą. Pagrindiniame 

ArcMap meniu->Customize->Toolbars pasirenkamas SortViz. 
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PASTABA. ArcMap darbo srityje esantis įrankis SortViz yra paruoštas registravimui (žr. Licencijos 

aktyvavymas). 

 

SortViz įrankių juosta susideda iš dviejų mygtukų: 

● SortViz modulio mygtuko, kurį paspaudus atidaromas pagrindinis skaičiavimų modulio 

langas (žr. Pagrindinis skaičiavimo modulis) 

● Meniu mygtuko Nustatymai, kurį paspaudus atidaromas vertikalus meniu. 

 

 
 

Vertikalų meniu sudaro pasirinkimai: 

● Kalba (žr. Kalbos pasirinkimas). 

● Pagalba (žr. Pagalbos naudojimas). 

● Įrankio registracija (žr. Licencijos aktyvavimas). 

● Apie (žr. Informacija apie programą). 

 

3.2 Kalbos pasirinkimas 
 

Norint pakeisti SortViz aplinkos kalbą yra naudojama meniu Kalba. 
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Pasirinkus meniu Kalba->Anglų kalba naudotojo aplinka pasikeis į anglų kalbą. 

 

 
 

Naudotojo aplinka pakeista į anglų kalbą. 

 

 
 

Pagrindinio skaičiavimo modulio kalba pakeista į anglų kalbą. 
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Pasirinkus meniu Language->Lithuanian naudotojo aplinka pasikeis į lietuvių kalbą. 

 

 
 

Naudotojo aplinka pakeista į lietuvių kalbą. 

 

 
 

Pagrindinio skaičiavimo modulio kalba pakeista į lietuvių kalbą. 
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3.3 Pagalbos naudojimas 
 

Jeigu reikia papildomos informacijos ar mokymosi medžiagos yra naudojamas mygtukas 

Pagalba. 

 

 
 

Pagalba pateikiama ta kalba kuria yra nustatyta SortViz nautotojo aplinkos kalba (žr. Kalbos 

pasirinkimas) 
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3.4 Licencijos aktyvavimas 
 

Pagrindinio skaičiavimo modulio (žr. Pagrindinis skaičiavimo modulis) mygtukas yra neaktyvus 

ir funkcionalumas neprieinamas tol, kol SortViz įrankis nėra aktyvuotas. 

 

 
 

Tam kad aktyvuoti Pagrindinį skaičiavimo modulį reikia paspasuti mygtuką Įrankio 

registracija. 
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Atidaromas SortViz registracija langas kuriame yra sugeneruotas pirma licencijos kodo dalis. 

 

 
 

SVARBU. Antrą licencijos kodo dalį reikia gauti tokiu būdu kuris pateiktas skyriuje 

Registravimas. 

 

SVARBU. Kiekvieną kartą paspaudžiant Įrankio registracija mygtuką yra sugeneruojama vis 

kita pirma licencijos kodo dalis, todėl negalima uždaryti SortViz registracija lango iki tol kol nebus 

suvesta antra licencijos kodo dalis. 

 

Gavus antrą licencijos kodo dalį ją reikia suvesti į SortViz registracija langą. 

 

 
 

Suvedus teisingą antrą licencijos kodo dalį pateikiamas pranešimas. 

 

 
 

Pagrindinio skaičiavimo modulio mygtukas tampa aktyvus o mygtukas Įrankio registracija 

tampa neaktyvus. 

 



Programinės įrangos dokumentacija ir naudotojo vadovas   Version:           1.2 

Daugiatikslių erdvinių sprendimų paramos sistema skirta ArcGIS   Data:  2021.03.18 

SortViz 1.2 for ArcGIS 10.x LT.docx 

 

  UAB Demolit, 2011-2022 19 

 

 

 
 

Suvedus neteisingą antrą licencijos kodo dalį pateikiamas pranešimas. 

 

 
 

Pagrindinio skaičiavimo modulio mygtukas liks neaktyvus.  

 

 
 

3.5 Informacija apie programą 
 

Norint sužinoti SortViz metainformaciją yra naudojamas mygtukas Apie. 

 

 
 

SortViz metainformacija.  
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3.6 Pagrindinis skaičiavimo modulis 
 

SortViz įrankių juostoje pasirenkamas meniu mygtukas SortViz modulis. 

 

 
 

Paspaudus mygtuką SortViz modulis pateikiamas pagrindinis skaičiavimo modulis. 
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1. Duomenų lentelė/sluoksnis iškrentančio meniu sąraše nurodoma duomenų lentelė arba 

sluoksnis kuris yra įkeltas į ArcMap.  

 

 
 

SVARBU. Galima nurodyti tik ArcMap redaguotiną lentelinių arba vektorinių duomenų 

formatą.  

 

PASTABA. Duomenų redagavimo sesijos įjungimas yra nebūtinas. 

 

2. Rezultatų įrašymas srityje iš iškrentančio meniu yra nurodomi (Duomenų lentelė/sluoksnis 

iškrentančio meniu nurodyto lentelės/sluoksnio) atributiniai laukai (stulpeliai) į kurios bus įrašomi 

rangavimo SAW ir TOPSIS metodais rezultatai.  

 

SVARBU. Nurodomi atributiniai laukai turi būti skaitiniai (skaitiniai duomenys su dešimtainiu 

skyrikliu pvz. float arba double tipo).  
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PASTABA. Jei lentelė/sluoksnis yra sujungti, tai SAW ir TOPSIS nurodomi atributiniai laukai negali 

būti prijungtos lentelės/sluoksnio atributiniai laukai. 

 

3. Skaičiavimo parametrų ir rodiklių nustatymas srityje yra: 

 

3.1. Atributinio lauko naudojimo rangavimui požymis. 

 

PASTABA. Atributinis laukas pasirinktas rangavimui tampa rodikliu/kriterijumi. 

 

3.2. Atributinis laukas (rodiklis) nurodomas kriterijaus pavadinimas kuris pasirenkamas iš 

iškrentančio meniu. 

 

SVARBU. Rangavimui gali būti naudojamis tik skaitinės kriterijų reikšmės. 

 

SVARBU. Negali būti Null, 0, neigiamų arba tekstinių reikšmių. 

 

3.3. Kriterijaus Tikslo (min/max) funkcija rangavimui. 

 

SVARBU. Rangavimui yra butina pasirinkti tikslo funkciją visiems kriterijams kurie yra naudojami 

rangavimui (uždėtas atributinio lauko naudojimo rangavimui požymis). 

 

3.4. Kriterijaus Reikšmingumas gali būti subjektyvus arba objektyvus. 

 

SVARBU. Įvedant subjektyvius kriterijų reikšmingumus (svorius) interaktyviai yra svarbu, kad visų 

kriterijų reikšmingumų suma būtų lygi 1. 

 

SVARBU. Kriterijų reikšmingumai negali turėti Null, 0, neigiamų arba tekstinių reikšmių. 

 

PASTABA. Paspaudus mygtuką Auto Q sistema naudodama įvesties duomenis pateiks 

objektyvius kriterijų reikšmingumus (svorius) automatiškai. 

 

PASTABA. Kuo didesnis kirterijaus duomenų išsibarstymas lyginant su kitais kriterijais, tuo didesnis 

automatiniu būdu nustatytas kriterijų reišmingumas. 

 

3.5. Skaičiavimo parametrų išsaugojimas ir įkėlimas. 

3.5.1. Norint išsaugoti skaičiavimo parametrus į *.sortviz bylą pasirenkamas mygtukas Saugoti ir 

atsidarusiame dialoginame lange nurodomas aplankas *.sortviz bylos išsaugojimui. 

 

 
 

3.5.2. Norint įkelti skaičiavimo parametrus iš *.sortviz bylos pasirenkamas mygtukas Įkelti ir 

atsidarusiame dialoginame lange nurodoma *.sortviz byla kurią norimą įkelti. 
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SVARBU. Norint įkelti išsaugotoje *.sortviz byloje esančius skaičiavimo parametrus, duomenų 

šaltinis (Duomenų lentelė/sluoksnis iškrentančio meniu sąraše nurodytas duomenų lentelė arba 

sluoksnis) ir struktūra turi būti tokia pati kaip ir kuriant *.sortviz bylą. 

 

3.6. Įvesties duomenų kontrolės srityje naudotojui yra pateikiama informacija apie: 

3.6.1. Visų įrašų eilučių (alternatyvių variantų) duomenų lentelėje/sluoksnyje skaičių.  

3.6.2. Kadangi yra galimybė ranguoti ne visas eilutes (objektus), o tik naudotojo pažymėtas 

(tokiu atveju rangavimas vykdomas tik pažymėtiems objektams) tai pateikiamas Pažymėtų įrašų 

eilučių (alternatyvių variantų) duomenų lentelėje/sluoksnyje skaičius.  

3.6.3. Naudotojo įvestų subjektyvių arba objektyvių reikšmingumų suma skaičiuojant SAW ir 

TOPSIS metodais turi būti lygi 1, todėl kontrolei yra pateikiama skaičiavimo rodiklių ir parametrų 

nustatymo srityje įvesta naudotojo įvestų kriterijų reikšmingumų suma. 

 

4. Nurodžius skaičiavimo parametrų duomenis ir paspaudus mygtuką Skaičiuoti vykdomas 

duomenų tikrinimas ir rangavimas: 

 

4.1. Pateikiamas konkordancijos koeficiento reikšmės skaičiavimo pranešimas. 

 

 
 

4.2. Rangavimo rezultatai įrašomi į nurodytus atributinius laukus ir pateikiamas pranešimas. 
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PASTABA. Detalūs darbo su SortViz pavyzdžiai pateikiami Naudotojo vadovo skyriuje. 

 

4. Naudotojo vadovas 
 

Šiame skyriuje rasite praktinę medžiagą mokymuisi. 

 

Šiame skyriuje: 

Žodynas 

Pateikiamas trumpas pagrindinių terminų ir apibrėžimų sąrašas. 

Duomenų paruošimas 

Pateikiama informacija apie reikalaivmus įvesties duomenims. 

Reikalavimų formulavimas 

Pateikiama informaciją apie reikalavimų sprendimui identifikavimą. 

Scenarijaus aprašymas 

Pateikiama informaciją apie reikalavimais pagrįstą kriterijų parinkimą ir tikslo funkcijos 

sudarymą. 

Kriterijų reikšmingumai  

Pateikiama informacija apie ekspertų ir automatinių kriterijų reikšmingumų nustatymus. 

Rangavimas 

Pateikiama informacija apie objektų rangavimą naudojant ekonometrinius optimizacijos 

metodus. 

Rezultatų interpretavimas 

Pateikiama informaciją apie kaip interpretuoti objektų rangavimo rezultatus. 

Žemėlapių sudarymas 

Pateikiama informacija apie reitingavimo rezultatų kartografavimą. 

Rangavimo sistema 

Pateikiama bendra apžvalga apie rangavimo sistemą. 

 

4.1 Žodynas 
 

● Sprendimas - objekto labiausiai atitinkančio reikalavimus pasirinkimas. 

● Reikalavimas - abstraktus alternatyvų vertinimo tikslas ir tvarka. 

● Alternatyva - būtinybė ar galimybė rinktis vieną iš daugiau nei dviejų objektų. 

● Scenarijus - detalus rangavimo aprašymas reikalavimus tenkinančiais: kriterijais, kriterijų 

reikšmingumu ir tikslo funkcija. 

● Rangavimas - koeficiento (SAW ir TOPSIS) skaičiavimas objektams naudojant detalų scenarijų. 

● Koeficientas - objektyvumo koeficientas yra rangavimo metu objektui suteikta reikšmė nuo 0 

(blogiausiai tenkina tikslo funkciją) iki 1 (geriausiai tenkina tikslo funkciją). Rangavimo rezultatas. 

● Objektas - bet koks realaus gyvenimo reiškinys (eilutė lentelėje) aprašomas atributais. 

● Atributas - informacija aprašoma skaitinėmis arba tekstinėmis reikšmėmis (stulpelis lentelėje). 

● Kriterijus - rangavimo metu pasirinktas objekto atributas. Gali būti tik skaitinės reikšmės (stulpelis 

lentelėje). 

● Reikšmingumas - kriterijui subjektyviai (scenarijaus rengimo metu) arba objektyviai (rangavimo 

metu) įvesta skaitinė reikšmė parodanti kriterijaus reikšmingumą kitų kriterijų atžvilgiu. Būtina salyga, 

kad vieno rangavimo metu visų kriterijų reikšmingumų suma turi būti lygi 1. 
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● Tikslo funkcija - rangavimo metu pagal pateiktą scenarijų kriterijui priskiriama didėjimo (max) arba 

mažėjimo (min) tvarka. 

● Subjektyvus reikšmingumas - scenarijaus sudarymo metu, ekspertų apklausos būdu kriterijams 

priskirti reikšmingumai. 

● Objektyvus reikšmingumas - rangavimo metu kriterijų reikšmingumai nustatyti automatiniu būdu 

naudojantis visų kriterijų atributinėmis reikšmėmis. Kuo labiau atributiniai duomenys yra išsibarstę tuo 

didesnė yra kriterijaus reikšmingumo vertė. 

● Ekspertų apklausa - scenarijaus rengimo metu, apklausos būdu surinkta savo srities specialistų 

nuomonė apie kiekvieną kriterijų, kriterijaus reikšmingumą ir tikslo funkciją. 

 

4.2 Duomenų paruošimas 
 

ArcMap leidžia kurti ir redaguoti daugelio rūšių duomenis. ArcMap galima redaguoti 

duomenis, saugomus *.shp formatu ir geoduomenų bazėse, taip pat ir duomenis saugomus 

lentelėse. SortViz veikia tik su ArcMap palaikomais lentelinių ir vektorinių duomenų formatais (ArcGIS 

duomenų lentelėse valdomas ObjectID atributinis laukas). Kai kuriuos duomenų tipus, pvz., CAD 

brėžinius ar kitokio tipo duomenis, galima peržiūrėti, bet negalima redaguoti ArcMap. Tokie 

duomenys turi būti redaguojami kitomis programomis ir taip pat yra nepalaikomi SortViz. 

Prieš pradedant duomenų rangavimą ArcMap, ArcMap turi būti įkeltas duomenų sluoksnis ar 

lentelė. Jei tokių duomenų nėra, juos galima sukurti naudojant ArcCatalog. ArcCatalog galima 

sukurti naują sluoksnį ar lentelę saugomą geoduomenų bazėje arba erdvinių duomenų sluoksnį 

*.shp formatu. 

Pagrindiniai SortViz įvesties reikalavimai: 

 

Duomenų šaltiniui: 

● ArcGIS valdomas ObjectID laukas (kuris automatiškai pridedamas prie visų lentelių, sukurtų 

naudojant ArcGIS) yra privalomas. 

● Rekomenduojama naudoti duomenis, saugomus ArcGIS Geodatabase (*.mdb) arba File 

Geodatabase (*.gdb) geodomenų bazėse. 

● Skaitiniai Geoduomenų bazės domenai, priskirti atributiniams laukams, gali būti naudojami 

kaip įvestis reitingavimui. 

 

Atributams: 

● Reitingavimui gali būti naudojamos tik skaitinės atributinių laukų reikšmės. 

● Atributinių laukų reikšmėse negali būti Null, 0, neigiamų ar tekstinių reikšmių. 

● Atributiniai laukai (kriterijai) turi būti skaitiniai (skaitmeninis duomenų tipas su dešimtainiu 

skyrikliu, pvz. float arba double tipo). 

● SAW ir TOPSIS reikšmėms (koeficientai) nurodyti atributiniai laukai turi būti skaitiniai 

(skaitmeninis duomenų tipas su dešimtainiu skyrikliu, pvz. float arba double tipo). 

 

Kriterijams: 

● Kriterijų reikšmingumai (svoriai) negali turėti Null, 0, neigiamių ar tekstinių reikšmių. 

● Visų kriterijų reikšmingumo reikšmių suma turi būti lygi 1. 

 

4.3 Reikalavimų formulavimas 
 

Naudojant SortViz galima spręsti įvairius geriausio (pvz. santykinai pigiausio ar ekonomiškai 

naudingiausio) sprendimo paieškos uždavinius. Pateikiamas nekilnojamo turto objekto paieškos 

nuomai pavyzdys naudojant SortViz. 

 

Tam, kad rasti tinkamiausią nekilnojamojo turto objektą nuomai yra būtina parinkti ir aprašyti 

nekilnojamo turto objekto parinkimo nuomai verslo ir arba veiklos reikalavimus. Toliau pateikiamas 

reikalavimų pavyzdys susideda iš  GIS analizės ir rangavimo uždavino aprašymo: 

 

1. Sprendžiant tinkamiausio nekilnojamo turto objekto nuomai paieškos uždavinį, naudotojas 
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pirmiausia turi atlikti GIS analizę, ir išrinkti potencialius nekilnojamo turto objektus nuomai aplink 

pagrindines gatves miesto centre. Tai yra GIS uždavinys kuris atliekamas standartinėmis ArcMap 

erdvinio objektų žemėlapyje pažymėjimo priemonėmis. 

 

2. Toliau, naudotojas turi išranguoti (GIS analizės metu išrinktus) nekilnojamo turto objektus 

kurie atitiktų visus kriterijus kartu paėmus: mažiausia kaina, ilgiausias laikotarpis, didžiausias plotas, 

geriausias eksperto vertinimas, ir su inventoriumi naudojant: 

2.1. objektyviai nustatytus kriterijų reikšmingumus (ekonomiškai naudingiausias sprendimas). 

2.2. subjektyviai (ekspertų apklausos pagrindu) nustatytus kriterijų reikšmingumus (mažiausia 

kaina 0.5, ilgiausias laikotarpis 0.3, didžiausias plotas 0.1, geriausias eksperto vertinimas 0.09, ir su 

inventoriumi 0.01) (santykinai pigiausias sprendimas). 

 

Tam, kad nustatyti kuris nekilnojamo turto objektas yra labiausiai tinkamas nuomai, tai yra 

nustatyti visų nekilnojamo turto objektų prioritetų eilutę, visi reikalavimai turi būti konvertuojami į 

rangavimo scenarijų. 

 

Toliau darbas tęsiamas taip kaip aprašyta skyriuje Scenarijaus aprašymas. 

 

4.4 Scenarijaus aprašymas 
 

Tęsiamas Reikalavimų formulavimas skyriuje pradėtas ir aprašytas darbas.  

 

PASTABA. Prieš aprašant scenarijų yra rekomenduojama susipažinti Duomenų paruošimas 

skyriuje pateiktą informaciją. 

 

Darbo aplinka paruošta rangavimui ArcMap įjungus SortViz įrankių juostą ir įkėlus miesto 

centre esančių potencialių nekilnojamo turto objektų sluoksnį Buildings. 
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Duomenų atributų apžvalgai atidaroma Buildings sluoksnio atributinė lentelė. 

 

 
 

Buildings sluoksnio atributinė lentelės kodinės reikšmės (EXPERT_OPINION ir 

OFFICE_EQUIPMENT). 
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Paleidžiamas pagrindinis SortViz modulis ir nurodomi skaičiavimo parametrai. 
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Atributinėje Building sluoksnio atributinėje lentelėje yra kiekvieno vertinamo nekilnojamo turto 

objekto (eilutė) nuomos sąlygos (stulpeliai). Naudotojas turi išranguoti (GIS analizės metu išrinktus) 

nekilnojamo turto objektus kurie atitiktų visus kriterijus kartu paėmus: mažiausia kaina, ilgiausias 

laikotarpis, didžiausias plotas, geriausias eksperto vertinimas, ir su inventoriumi. Scenarijus 

aprašomas kiekvienam kriterijui nurodant tikslo funkciją (min/max) vadovaujantis reikalavimais: 

● Vieno kvadratinio metro nuomos kaina (RENT_PRICE) - MIN. 

● Nuomos laikotarpis metais (RENT_TIME) - MAX.  

● Požymis ar su inventoriumi (OFFICE_EQUIPMENT, kur domeno reikšmės: 1 – yra (yes), 2 – nėra 

(no))  - MIN.  

● Nekilnojamo turto eksperto vertinimas (EXPERT_OPINION, kur domeno reikšmės: 1 – neigiama 

(negative), 2 – teigiama (positive) ir 3 – puiki (excelent)) - MAX. 

● Nuomojamas plotas (RENTABLE_AREA) - MAX. 

● SAW ir TOPSIS atributiniai laukai (pavadinimai gali būti kitokie) naudojami rangavimo 

rezultatų surašymui. 

 

SVARBU. SAW ir TOPSIS metodų taikymas turėtų būti atidesnis tais atvejais kai naudojama labai 

daug kriterijų. Didelis kriterijų skaičius atliekant vieną rangavimą (vertinimą) sumažina ir suvienodina 

visų kriterijų reikšmingumą. Tais atvejais kai naudojama labai daug kriterijų, sprendimo matrica gali 

tapti labai jautri, o rangavimo rezultatai - nestabilūs, nes net ir nedidelis svorio svyravimas ir (arba) 

įvesties duomenų klaida gali smarkiai įtakotį ir atitinkamai pakeisti visą vertinimo procesą ir 

rangavimo rezultatus. 

 

PASTABA. Rangavimo rezultatai ir jų paaiškinimas priklauso nuo įvesties duomenų (kriterijų) 

panašumo, tikslo funkcijų bei kriterijų reikšmingumo (svorio). 

 

Tam, kad nustatyti kuris nekilnojamo turto objektas yra labiausiai tinkamas nuomai, tai yra 

nustatyti visų nekilnojamo turto objektų prioritetų eilutę, kriterijams turi būti suteikti kriterijų 

reikšmingumai. 

 

Toliau darbas tęsiamas taip kaip aprašyta skyriuje Kriterijų reikšmingumai. 

 

4.5 Kriterijų reikšmingumai 
 

Tęsiamas Scenarijaus aprašymas skyriuje pradėtas ir aprašytas darbas. 

 

Vadovaujantis reikalavimais naudotojas turi išranguoti (GIS analizės metu išrinktus) 

nekilnojamo turto objektus kurie atitiktų aprašytą Scenarijų ir visus kriterijus kartu paėmus (mažiausia 

kaina, ilgiausias laikotarpis, didžiausias plotas, geriausias eksperto vertinimas, ir su inventoriumi) 

naudojant dvi ekonomiškai naudingiausio ir santykinai pigiausio sprendimo paieškos strategijas.  

 

Ekonomiškai naudingiausio ir santykinai pigiausio sprendimo paieškos strategijos aprašomos 

naudojant: 

 

1. Objektyviai nustatytus kriterijų reikšmingumus paspaudžiant Auto Q mygtuką (ekonomiškai 

naudingiausias sprendimas). 
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2. Subjektyviai (ekspertų pasiūlytus) interaktyviai nustatytus kriterijų reikšmingumus (santykinai 

pigiausias sprendimas). 
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● Vieno kvadratinio metro nuomos kaina (RENT_PRICE) - 0.5. 

● Nuomos laikotarpis metais (RENT_TIME) - 0.3.  

● Požymis ar su inventoriumi (OFFICE_EQUIPMENT, kur domeno reikšmės: 1 – yra (yes), 2 – nėra 

(no))  - 0.01.  

● Nekilnojamo turto eksperto vertinimas (EXPERT_OPINION, kur domeno reikšmės: 1 – neigiama 

(negative), 2 – teigiama (positive) ir 3 – puiki (excelent)) - 0.09. 

● Nuomojamas plotas (RENTABLE_AREA) - 0.1. 

 

PASTABA. Visus rangavimo nustatymus galima užsaugoti į *.sortviz bylą paspaudžiant mygtuką 

Saugoti. Išsaugotą *.sortviz bylą galima įkelti paspaudžiant mygtuką Įkelti taip kaip aprašoma 

Pagrindinis skaičiavimo modulis skyriuje. Rangavimo nustatymų išsaugojimo funkcionalumas yra 

patogus, nes leidžia dalintis rangavimo parametrais su kitais naudotojais kurie turi prieigą prie tos 

pačios duomenų bazės. 

 

Tam, kad nustatyti kuris nekilnojamo turto objektas yra labiausiai tinkamas nuomai, tai yra 

nustatyti visų nekilnojamo turto objektų prioritetų eilutę, turi būti atliktas rangavimas ir visiems 

nekilnojamo turto objektams prskirti SAW ir TOPSIS keoficientai (rangai). 

 

Toliau darbas tęsiamas taip kaip aprašyta skyriuje Rangavimas. 
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4.6 Rangavimas 
 

Tęsiamas Kriterijų reikšmingumai skyriuje pradėtas ir aprašytas darbas. 

 

Nurodžius duomenų lentelę/sluoksnį, duomenis rezultatų įrašymo bei skaičiavimo parametrų ir 

rodiklių nustatymo srityse ir paspaudus mygtuką Skaičiuoti vykdomas duomenų tikrinimas ir 

rangavimas: 

 

1. Pateikiamas konkordancijos koeficiento reikšmės skaičiavimo pranešimas. 

 

 
 

PASTABA. Konkordacijos koeficientas (W) yra kriterijų vienodumo matavimas. Tai laipsnis, 

kuriuo keli to paties dalyko matavimai yra panašūs arba kaip vienodai keli kriterijai yra panašūs ir 

neprieštaraujantys vienas kitam. W = 0 rodo labai prastą kriterijų vienodumą, kurių panašumas nėra 

geresnis už atsitiktinį. Kuo didesnė W reikšmė, tuo geresnis yra kriterijų panašumas. Konkordacijos 

keoficientas skaičiuojamas tik objektyviai nustatytiems kriterijams. 

 

2. Rangavimo rezultatai įrašomi į naudotojo nurodytus SAW ir TOPSIS atributinius laukus ir 

pateikiamas pranešimas. 

 

 
 

PASTABA. Vienu metu gali būti vykdomas tik vienas rangavimas (pvz. ekonomiškai 

naudingiausio ARBA santykinai pigiausio sprendimo paieška). 

 

PASTABA. Jeigu reikia vienoje duomenų lentelėje naudotojas nori turėti abiejų ekonomiškai 

naudingiausio ir santykinai pigiausio sprendimo skaičiavimo rezultatus tada reikia turėti keturis 

atributinius laukelius rezultatų surašymui (du atributinius laukelius ekonomiškai naudingiausio 

sprendimo SAW ir TOPSIS rezultatams ir du atributinius laukelius santykinai pigiausio sprendimo SAW ir 

TOPSIS rezultatams).  

 

PASTABA. Du duomenų rangavimo metodai (SAW ir TOPSIS) gali būti taikomi dėl rangavimo 

rezultatų patikimumo patikrinimo ypač dėl to, kad abu metodai naudoja tuos pačius įvesties 

duomenis ir du skirtingus rangavimo mechanizmus.  

 

PASTABA. Kiekvieno objekto SAW ir TOPSIS reikšmes galima palyginti tarpusavyje. Rangavimo 

rezultatus galima laikyti patikimais, jei abu metodai parodo panašius rezultatus.  

 

PASTABA. SAW ir TOPSIS reikšmės (koeficientai) svyruoja nuo 0 (blogiausias variantas) iki 1 
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(geriausias variantas) ir naudojamos kartu gali sukurti vadinamąjį sudėtinį (bendrą) rodiklį (pavyzdys 

pateiktas skyriuje Žemėlapių sudarymas). 

 

Toliau darbas tęsiamas taip kaip aprašyta skyriuje Reikalavimų interpretavimas. 

 

4.7 Rezultatų interpretavimas 
 

Tęsiamas Rangavimas skyriuje pradėtas ir aprašytas darbas. 

 

Vadovaujantis reikalavimais naudotojas turi išranguoti (GIS analizės metu išrinktus) 

nekilnojamo turto objektus kurie atitiktų aprašytą Scenarijų ir visus kriterijus kartu paėmus (mažiausia 

kaina, ilgiausias laikotarpis, didžiausias plotas, geriausias eksperto vertinimas, ir su inventoriumi) 

naudojant dvi ekonomiškai naudingiausio ir santykinai pigiausio sprendimo paieškos strategijas 

(vadovaujantis kriterijų reikšmingumais).  

 

SAW ir TOPSIS reikšmes galima išrikiuoti mažėjimo tvarka naudotojat pažangaus lentelių įrašų 

rikiavimo įrankį. 
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1. Ekonomiškai naudingiausiam sprendimui. 

 

 
 

2. Santykinai pigiausiam sprendimui. 

 

 
 

Abiem atvejais objektai id 158, 237 ir 307 papuola tarp trijų geriausų. Tačiau objektyvaus 

(šiame pavyzdyje - ekonomiškai naudingiausio) ir subjektyvaus (šiame pavyzdyje - santykinai 

pigiausio) rangavimo rezultatai (SAW ir TOPSIS reikšmės) yra skirtingi, nes skyrėsi kriterijų 

reikšmingumų nustatymo tvarka. Papildomas objektų id 158, 237 ir 307 rangavimas naudojant 

papildomus kriterijus gali padėti išrinkti geriausią iš jų. 
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PASTABA. Jeigu išrūšiavus nekilnojamo turto objektus mažėjimo tvarka (nuo didžiausio iki 

mažiausio) naudojant SAW ir TOPSIS koeficientų reikšmes nekilnojamo turto objektų (eilučių) vieta 

lentelėje nesiskiria, tada galima vienareikšmiškai pasitikėti nekilnojamo turto objektų rangavimo 

rezultatais.  

 

PASTABA. Jeigu išrūšiavus nekilnojamo turto objektus mažėjimo tvarka (nuo didžiausio iki 

mažiausio) naudojant SAW ir TOPSIS koeficientų reikšmes nekilnojamo turto objektų (eilučių) vieta 

lentelėje skiriasi, tada galima pasitikėti nekilnojamo turto objektų rangavimo rezultatais, tačiau 

rangavimo rezultatus reiktų interpretuoti pradinių duomenų, SAW ir TOPSIS metodų skirtumų 

konktekste (nes yra normalu, kad skirtingi metodai gali parodyti skirtingus rezultatus). 

 

Toliau darbas tęsiamas taip kaip aprašyta skyriuje Žemėlapių sudarymas. 
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4.8 Žemėlapių sudarymas 
 

Tęsiamas Rezultatų interpretavimas skyriuje pradėtas ir aprašytas darbas. 

 

Tam, kad pateikti nekilnojamo turto objektų nuomai prioritetų žemėlapį, ArcMap gali būti 

naudojami sutartiniai ženklai. 

 

 
 

Sutartinių ženklų skirtuke Buildings sluoksnio simbolizavimui naudojami abu SAW ir TOPSIS 

atributiniai laukai (bendras nekilnojamo turto objektų tinkamumo nuomai rodiklis): 

● Mažiausiai tinkami nuomai (blogiausiai tenkina tikslo funkciją ir reikalavimus) nekilnojamo 

turto objektai pateikiami raudona spalva. 

● Labiausiai tinkami nuomai (geriausiai tenkina tikslo funkciją ir reikalavimus) nekilnojamo 

turto objektai pateikiami žalia spalva.  

Pritaikius nurodytus sutartinius ženklus pateikiamas nekilnojamo turto objektų nuomai 

tinkamumo žemėlapis. 

 

Naudotojas gali sudaryti dvietų tipų žemėlapius galutiniam sprendimui priimti: 

 

1. Ekonomiškai naudingiausio sprendimo žemėlapis kur nekilnojamo turto objektai išrūšiuoti 

vadovaujantis objektyviai nustatytus kriterijų reikšmingumus. 
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2. Santykinai pigiausio sprendimo žemėlapis kur nekilnojamo turto objektai išrūšiuoti 

vadovaujantis subjektyviai (ekspertų pasiūlytus) nustatytus kriterijų reikšmingumus. 
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PASTABA. Objektyvaus (ekonomiškai naudingiausio) ir subjektyvaus (santykinai pigiausio) 

rangavimo rezultatai (SAW ir TOPSIS koeficientai) yra skirtingi, nes skyrėsi kriterijų reikšmingumų 

nustatymo tvarka. 

 

PASTABA. Tam, kad išgryninti geriausią sprendimą galima vykdyti papildomą rangavimą tik su 

keliais pažymėtais nekilnojamo turto objektais pridedant papildomus arba pašalinant esamus 

kriterijus, keičiant kriterijų reikšmingumą ir arba tikslo funkciją.  

 

PASTABA. Papildomam rangavimui galima naudoti ir kitų rangavimų metu nustatytus SAW ir 

TOPSIS koeficientus. Papildomą rangavimą rekomenduojama atlikti prieš tai atnaujinus pradinius 

reikalavimus (žr. Reikalavimų formulavimas skyrių). 

 

4.9 Rangavimo sistema 
 

SortViz yra DESPS (Daugiatikslių Erdvinių Sprendimų Paramos Sistema, angl. MC-SDSS). Kitaip 

tariant SortViz yra tampriai integruota GIS (Geografinė Informacinė Sistema) ir tradicinė SPS 

(Sprendimų Paramos Sistema). SortViz yra įrankis skirtas padėti vartotojui ar vartotojų grupei pasiekti 

didesnį sprendimų priėmimo efektyvumą sprendžiant pusiau struktūrizuotas erdvines problemas. 

 

UML (angl. Unfied Modelling Language – Vieninga Modeliavimo Kalba) pagrįsta veiklos 

diagrama iliustruoja darbo eigą ir apibūdina pagrindinius duomenų ir informacijos srautus SortViz 

rangavimo sistemoje. 
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PASTABA. Du duomenų rangavimo metodai (SAW ir TOPSIS) gali būti taikomi dėl rangavimo 

rezultatų patikimumo patikrinimo ypač dėl to, kad abu metodai naudoja tuos pačius įvesties 

duomenis ir du skirtingus rangavimo mechanizmus. Galutinės SAW ir TOPSIS reikšmės (koeficientai) 

svyruoja nuo 0 (blogiausias variantas) iki 1 (geriausias variantas) ir naudojamos kartu gali sukurti 

vadinamąjį sudėtinį (bendrą) rodiklį. Kiekvieno objekto SAW ir TOPSIS reikšmes galima apskaičiuoti 

atskirai ir vėliau - palyginti tarpusavyje. Rangavimo rezultatus galima laikyti labai patikimais, jei abu 

metodai parodo panašius rezultatus. 

 

SVARBU. SAW ir TOPSIS metodų taikymas turėtų būti atidesnis tais atvejais kai naudojama labai 

daug kriterijų. Didelis kriterijų skaičius atliekant vieną rangavimą (vertinimą) sumažina ir suvienodina 

visų kriterijų reikšmingumą. Tais atvejais kai naudojama labai daug kriterijų, sprendimo matrica gali 

tapti labai jautri, o rangavimo rezultatai - nestabilūs, nes net ir nedidelis svorio svyravimas ir (arba) 

įvesties duomenų klaida gali smarkiai įtakotį ir atitinkamai pakeisti visą vertinimo procesą ir 

rangavimo rezultatus. 

 

SVARBU. Rangavimo rezultatai ir jų paaiškinimas priklauso nuo įvesties duomenų (kriterijų) 

panašumo, tikslo funkcijų bei kriterijų reikšmingumo (svorio). 
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5. Palaikymas 
 

Skirkite šiek tiek laiko ir susipažinkite su skirtingomis naudotojų pagalbos galimybėmis. 

Atsižvelgdami į klausimo pobūdį, galite pasirinkti iš toliau pateiktų pagalbos galimybių. 

 

Šiame skyriuje 

Techninė pagalba 

Pateikiama informacija apie techninę pagalbą ir kaip pateikti atsiliepimą apie SortViz. 

Registravimas 

Pateikiama informacija apie SortViz licencijos įsigyjimą. 

 

5.1 Techninė pagalba 
 

SortViz techninė pagalba yra visada ranka pasiekiama. Greičiausiai atsakymą gausite el. 

paštu. Esant problemai prašome mums pateikti kuo daugiau informacijos. Mums reikia glaustai 

apibūdinti problemą ir tai, kokius žingsnius Jūs atlikote, kad ji įvyktų. Jei galite atkartoti problemą 

tada aprašykite mums kiekvieną žingsnį nuo pradžios iki pabaigos. Tai padės mums pakartoti 

problemą ir įsiaiškinti priežastis. Mums reikia detalaus paaiškinimo, kad galėtume problemą 

išanalizuoti. Išsiaškinę problemos priežastis susisieksime su jumis su galimu sprendimu. 

 

Jei susiduriate su programinės įrangos problema tai į pranešimą mums įtraukite (bent jau) šią 

informaciją: 

● Operacinės sistemos versija. 

● ArcGIS programinės įrangos versija. 

● SortViz programinės įrangos versija. 

● Problemos aprašymas. 

● Problemos atkartojimo veiksmai. 

● Ekrano nuotraukos. 

● Bet kokia papildoma informacija. 

 

Siųskite šią informaciją el. paštu support@demolit.lt  

 

Mums taip pat įdomūs Jūsų pasiūlymai ir komentarai. Naujų funkcijų, patobulinimų ar kitų 

temų idėjas siųskite el. paštu support@demolit.lt  

Apsilankykite http://www.demolit.lt ir sužinokite daugiau informacijos apie SortViz ir kitus mūsų 

produktus bei paslaugas. 

 

5.2 Programos įsigyjimas 
 

Programinės įrangos SortViz svetainė: 

● http://www.sortviz.com  

Programinės įrangos SortViz gamintojo svetainė:  

● http://www.demolit.lt  

Dėl SortViz programinės įrangos įsigyjimo prašome kreiptis:  

● info@demolit.lt  

 

Įsigyjimo nauda: 

● Programinės įrangos naudojimas be jokių apribojimų. 

● Nemokama išankstinė pagalba ir techninė pagalba vienus metus laiko po įsigyjimo. 

 

PASTABA: Kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. 
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