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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos darbo našumo didinimo galimybės nekilnojamojo turto (NT) įmonėse, taikant šiuolai-
kines informacines technologijas (paieškos robotus, balso analizės sistemą, rekomendacijų sistemą). Pirmoji technologija – 
paieškos robotai, kurių pagrindu buvo sukurta ir parašyta VGTU paieškos sistema Vilniaus mieste, jos galimybės, nauda. 
Taip pat straipsnyje nagrinėjama VGTU sukurta balso analizė (antroji technologija) ir jos pritaikymas NT įmonėms. Trečioji 
technologija – darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nustatymo ir rekomendacijų teikimo sistema. Ji sukurta Maslow po-
reikių hierarchijos pagrindu ir nustato darbuotojų darbingumą bei pateikia patarimus. Pateikiama analizė, kokios naudos gali 
duoti aprašytos technologijos darbo našumo didinimui NT įmonėse. 
Reikšminiai žodžiai: balso biometrija, darbo našumas, informacinės technologijos, nekilnojamojo turto įmonė, paieškos ro-
botai, rekomendacijų teikimo sistema. 

Įvadas 
Įmonės veiklos našumas – sunkiai apibrėžiama sąvoka. 
Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo 
našumo didėjimas. Darbo našumas didėja tobulėjant 
žmogaus darbo įgūdžiams ir naudojant geresnius įrankius, 
mašinas bei technologijas. Našumas yra neatskiriamas 
nuo veiklos efektyvumo. Jo augimui įtakos turi: įmonės, 
kurios diegia efektyvesnes technologijas ar vadybą; dar-
buotojai, įgiję patirties, pakėlę kvalifikaciją ir sąžiningai 
dirbantys; valstybės politika, sudaranti sąlygas efektyviai 
panaudoti darbo laiką, turimus resursus ir dirbtinai ne-
saugodama nenašių oazių (Kadziaukas 2008). 

Darbo našumo išaugimas suteikia galimybių sukurti 
tą pačią vertę dirbant mažiau, ir šią taisyklę galima pritai-
kyti asmens, įmonės ar valstybės lygiu. Trumpesnė darbo 
savaitė, fiziškai lengvesnis darbas, mažiau dirbančių 
žmonių apskritai – tai istorinio darbo našumo didėjimo 
pasekmės (Kadziaukas 2008). 

Vertinant Lietuvos ūkio darbo našumą, pateikiamas 
1 pav., kuriame pavaizduoti šalies ūkio darbo našumo 
indeksai: A + B – žemės ūkis, medžioklė ir miškininkys-
tė, žuvininkystė; C + D + E – kasyba ir karjerų eksploata-
vimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų ir vandens 
tiekimas; F – statyba; G + H + I – didmeninė ir mažmeni-
nė prekyba, viešbučiai ir restoranai, transportas, sandėlia-
vimas ir ryšiai; J + K – finansinis tarpininkavimas, 
nekilnojamasis turtas (NT), nuoma ir kita verslo veikla;  
L + M + N + O + P – viešasis valdymas ir gynyba, švie-
timas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, kita komu-

nalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla, privačių 
namų ūkių veikla. Pagal pateiktą grafiką matomas dauge-
lio sektorių darbo našumas didėjimas. Analizuojant fi-
nansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto, nuomos ir 
kitos verslo veiklos (J + K) darbo našumo indeksą, paste-
bima, kad jis mažiausias iš visų. Ir nors 2005 m. ir 
2007 m. matyti, kad veiklos darbo našumo indeksas augo, 
tačiau nuo 2007 fiksuojamas šio sektoriaus darbo našumo 
mažėjimas. Todėl darbo našumas nekilnojamame turte ne 
tik turi, bet ir privalo būti didinamas (Statistikos depar-
tamento pranešimas spaudai 2011). 

Darbo našumo nekilnojamojo turto įmonėse didini-
mui siūlomos šios informacinės technologijos: paieškos 
robotai, balso analizė ir rekomendacijų teikimo sistema. 

 
1 pav. Šalies ūkio darbo našumo indeksas 
Fig 1. The index of labour productivity in national economy 
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Paieškos robotų taikymas darbo našumo didinimui 
NT įmonėse 
Internetas šiuo metu jau tapo daugelio iš mūsų pagalbi-
ninku ieškant ne tik tekstinės, bet ir vaizdo bei garso in-
formacijos, taip pat teikia elektroninio pašto paslaugas, 
suteikia galimybę apsipirkti neišeinant iš namų (elektro-
ninėse parduotuvėse), ieškoti verslo informacijos gelto-
nuosiuose puslapiuose, dalyvauti pokalbiuose naujienų 
grupėse arba konferencijose ir pan. Tam, kad rastume 
reikiamą informaciją internete, reikia sugaišti daug laiko. 
Šį laiką galime sutrumpinti, kai mokame tinkamai naudo-
tis paieška, korektiškai suformuluoti užklausas. Taip pat, 
kad sugaištume kuo mažiau laiko, reikalingi paieškos 
pagalbininkai – paieškos robotai. Tokių paieškos robotų 
taikymas ir diegimas nekilnojamojo turto paieškoje gali 
ne tik sutrumpinti jos vartotojų laiką, bet ir padidinti dar-
bo našumą ir konkurencingumą įmonėms, įdiegusioms 
šią technologiją (Pinkerton 2000). 

Paieškos robotai (dar vadinami vorais, agentais) – 
kompiuterinė programa, kuri planingai ir automatiškai 
naršo voratinklį. Pirmieji paprasčiausi paieškos robotai 
pradėti kurti jau 1994 metais RBSE (Eichmann 1996), 
kuriuos sudarė programų pora: voras ir erkė. Tačiau tokie 
vorai susidūrė su daug sunkumų, dėl sparčiai didėjančio 
informacijos kiekio internete. Tam buvo ir yra kuriami 
galingesni, modernesni robotai. Pagrindiniai robotų bruo-
žai, kurie padėtų padidinti įmonės darbo našumą: greitai 
surenkama informacija, eliminuojant dublikatus ir naudo-
jama mandagumo politika (angl. Politeness policy) (Ols-
ton, Najok 2010).  

Nekilnojamojo turto įmonėms reikalingi dideli in-
formacijos kiekiai susiję su NT objektais ir jų detalia 
informacija. Šiuo metu Lietuvoje yra daug nekilnojamojo 
turto portalų, kuriuose informacija kartojasi. Norint suda-
ryti nekilnojamojo turto duomenų bazę (pvz. apie par-
duodamus/nuomojamus NT objektus) rankinis rinkimas 
nėra racionalus. Įmonės darbuotojui gali tekti aplankyti 
ne vieną NT portalą, kad būtų gaunamas kuo didesnis 
informacijos kiekis. Taip pat rankinis informacijos rinki-
mas yra pakankamai brangus tiek mažoms, tiek vidutinio 
dydžio įmonėms. Pavyzdžiui, pagal pirmaujančios JAV 
įmonės IDC (International Data Corporation) duomenis, 
informacijos ieškantis darbuotojas gali praleisti apie      
15 – 20 valandų per savaitę (beveik pusė savo darbo lai-
ko), ieškodamas ir kopijuodamas reikiamą informaciją iš 
interneto puslapių. Toks procesas įmonei gali kainuoti 
26700 dolerių per metus už kiekvieną darbuotoją (Cus-
tom-designed web crawler for advanced web data extrac-
tion and data mining 2010).  

Atsižvelgiant į tai, buvo sukurta VGTU paieškos 
sistema Vilniaus mieste, kuri paremta robotų technologi-
ja, kuri skanuoja 13 atrinktų pagrindinių NT portalų. 
Pagrindinis sistemos veikimo principas – surasti visus 
realiu laiku egzistuojančius dviejų kambarių butus Vil-
niaus mieste bei atvaizduoti juos schemoje (su vidutinė-
mis mikrorajono butų kainomis (2 pav.) arba žemėlapyje 
(galima gauti minimalias, vidutines ir maksimalias kainas 
(3 pav.). Šios sistemos teikiama nauda gali būti supran-
tama dvejopai: 

− Nauda įmonėms. Automatinis rinkimas gali su-
mažinti fizinį darbuotojų krūvį, darbo jėga kon-
centruojama kitose srityse;  

− Nauda sistemos vartotojams. Sutrumpėja paieškos 
laikas, nereikia ieškoti keliuose portaluose. 

 

2 pav. Vidutinės kvadratinio metro kainos Žirmūnuose 
Fig 2. Average per square metre prices in Žirmūnai 

 

3 pav. Minimalios butų kainos Vilniuje 
Fig 3. Minimum flats prices in Vilnius 

Balso analizės taikymas darbo našumo didinimui NT 
įmonėse 
Biometrika – tai technologijų sritis, kurioje, taikant au-
tomatinius metodus, stebimas žmogus identifikuojamas, 
tikrinamas arba analizuojamas pagal fiziologines ar elg-
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senos charakteristikas. Vertinti galima veidą, pirštų at-
spaudus, plaštakos geometriją, rašyseną, rainelę, tinklai-
nę, balsą ir elgseną. Tuomet asmens charakteristikos 
lyginamos su kitų asmenų charakteristikomis, išsaugoto-
mis biometriniuose duomenų bazės šablonuose. Pastebė-
jus sąsają tarp šablono ir subjekto, pateikiamas didelis 
panašumo įvertinimas ir pranešama tyrėjui (Kaklauskas, 
Zavadskas 2010). 

Analizuojant, taikant ir toliau vystant geriausią pa-
saulinę patirtį, VGTU mokslininkai (A. Kaklauskas,      
E. Zavadskas, A. Vlasenko, M. Seniut) sukūrė balso, 
akies rainelės ir biometrinės pelės sistemas, kurios buvo 
integruotos su kitomis VGTU jau veikiančiomis intelek-
tinėmis sistemomis (Kaklauskas, Zavadskas 2010). Buvo 
išbandyta ir šiame straipsnyje nagrinėjama balso analizės 
sistema, siekiant pritaikyti ją NT įmonėse darbo našumo 
didinimui. 

VGTU sukurta balso analizės sistema pagrįsta as-
mens balso įrašų rezultatais ir specialiai sukurtu algorit-
mu, leidžiančiu psichologinio testo metu gana tiksliai 
įvertinti asmens būseną (Technologijų perdavimo centras 
2008). Atliekant balso analizę, galima išskirti pagrindi-
nius etapus: 

− Būsenos nustatymas. Vartotojas pirmiausia turi 
įsivertinti savo emocinę būseną. Vertinami 11 as-
pektų: nuotaika, darbingumas, stresas, darbo įdo-
mumas, savikontrolė, laimė, džiaugsmas, 
linksmumas, pasitenkinimas, pyktis, baimė, liūde-
sys, nustebimas, nerimas. Vertinimas yra atlieka-
mas dešimties balų sistemoje (10 – labai gerai, 
didžiausias, aukščiausias, 1 – blogiau nebūna, 
mažiausia, žemiausia). Taip vartotojas išreiškia 
savo subjektyvų požiūrį į savo emocinę būseną. 

− Balso įrašo sudarymas. Sudarant balso įrašą, 
svarbu turėti mikrofoną bei vengti pašalinių gar-
sų. Įvertinus savo emocinę būseną, paspaudžia-
mas Start mygtukas ir atliekamas balso įrašas. 
Pabaigus, įrašymas yra sustabdomas Stop mygtu-
ku; 

− Rezultatų atvaizdavimas. Atlikus balso įrašą, pro-
grama apdoroja gautus rezultatus ir jie atvaizduo-
jami diagrama (4, 5 pav.). Galima pasirinkti 
įvairias priklausomybes (pvz. vidutinė balso stip-
rumo priklausomybė nuo streso). 

 
4 pav. Vidutinė balso stiprumo priklausomybė nuo streso 
Fig. 4. Average voise intensity dependence on stress 

 

5 pav. Įrašo trukmės priklausomybė nuo streso 
Fig. 5. Record duration dependence on stress 

Diagrama gali vaizduoti įvairias priklausomybes. 
Pasirinktinai, vertikalioje ašyje gali būti atvaizduojami 
tokie parametrai: vidutinis balso stiprumas, didžiausia 
balso energija, santykinis tono žemumas, vidutinis santy-
kinis balso tonas, įrašo trukmė, didžiausias, vidutinis, 
mažiausias dažnis. Horizontalioje ašyje pasirinktinai yra 
vaizduojami būsenos parametrai, kuriuos vartotojas pats 
įsivertino (nuotaika, darbingumas, stresas, darbo įdomu-
mas ir t.t.). 

4 ir 5 pav. galima pastebėti kaip streso lygis lemia 
balso energijos ir įrašo trukmės pasikeitimus. Patiriant 
stresą, pirmiausia keičiasi žmogaus elgesys. Galimi įvai-
rūs pokyčiai (miego, apetito sutrikimai, pykčio protrūkiai, 
irzlumas ir pan.), todėl kuo didesnis stresas, tuo vidutinis 
balso stiprumas mažesnis (tai gali lemti mieguistumas) 
arba įrašo trukmė ilgesnė. 

Taigi, naudojant VGTU Internetinių ir intelektualių-
jų technologijų instituto sukurtą balso analizės sistemą, 
galima stebėti kaip kinta ir kaip priklauso vartotojo būse-
na nuo balso rodiklių (intensyvumo, virpesių dažnumo ir 
pan.), taip pat galima nustatyti, kada žmogus yra stresinė-
je situacijoje, kada yra laimingas, koks jo darbingumas, o 
žinant asmens emocinę būseną yra lengviau su juo ben-
drauti ar vykdyti derybas. 

Taigi, toks emocinis vartotojo nustatymas naudojant 
tik asmens balsą yra didelis privalumas NT įmonėms, nes 
jos galėtų nustatyti tiek pirkėjo ar pardavėjo poreikius, 
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norus, tiek pačių darbuotojų darbingumą, jų emocinę 
būklę. O tai galėtų padidinti darbo našumą, nes: 

− Naudojant balso analizę bendraujant su pirkė-
jais/pardavėjais/nuomininkai/nuomotojais, NT 
brokeris gali suvokti, kaip jam reikia bendrauti, 
siekiant efektyvesnių rezultatų. Taip pat gali pa-
didinti tiek savo, tiek pačios įmonės pelną, suda-
ryti geresnius sandorius išvengiant nesusipratimų, 
susijusių su vartotojo poreikių nesupratimu ar me-
lavimu, pvz., pardavėjas nori už parduodamą būs-
tą gauti didesnę sumą pinigų, dėl to gali meluoti 
apie tam tikrus būsto privalumus (plotas, remon-
tas, kokybė); 

− Naudojant balso analizę bendraujant su kitais NT 
įmonės darbuotojais, vartotojas taip pat gali suži-
noti jų emocinę būseną ir tai gali padėti suprasti 
poreikius, išvengti konfliktinių situacijų. Taip pat 
bendraujant su NT įmonės vadovu (ar atvirkščiai, 
vadovui bendraujant su pavaldiniu), galima su-
pranti emocinę būseną ir pasirinkti tinkamiausią 
bendravimo būdą, kuris padėti padidinti darbo na-
šumą išvengiant nesusipratimų. 

Rekomendacijų teikimo sistemos taikymas darbo 
našumui dindinti NT įmonėse 
Darbuotojų veiklos vertinimas tampa įprastu reiškiniu. 
Nors dažnai Lietuvos bendrovės rodo iniciatyvą įdiegti 
darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, tačiau reta kuri iš 
tiesų norus paverčia realybe. Gera verslininkų iniciatyva 
baigiasi nesėkme dėl daugelio priežasčių: įmonių vado-
vams stinga žinių ir supratimo, darbuotojai ima jausti 
grėsmę, o rūpintis visais sistemos įdiegimo aspektais 
neretai pavedama tik personalo skyriui, nors tam būtinas 
kryptingas visos įmonės darbas (Klupšas 2007).  

Taigi, straipsnyje siūloma darbuotojo veiklos verti-
nimo sistema – tai darbo našumo ir darbo kokybės įstai-
goje nustatymo ir rekomendacijų teikimo sistema. Šios 
sistemos tikslas – nustatyti darbuotojo darbingumą ir 
pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padidinti darbo našumą 
bei darbo kokybę. 

Darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nustatymo 
ir rekomendacijų teikimo sistema yra parengta pagal 
Maslow poreikių piramidę. Šią sistemą sudaro testas, 
kurio klausimai yra atitinkamai suskirstyti analizuojant 
darbuotojo poreikius. 

Maslow poreikių piramidė. Darbo našumo ir darbo 
kokybės didinimui labai svarbu atsižvelgti į darbuotojo 

poreikius. Maslow teorijos požiūriu, kiekvieno žmogaus 
elgesį lemia tam tikras skaičius įgimtų poreikių. Viena 
svarbiausių poreikių ypatybė yra tai, kad jie sudaro vadi-
namąją poreikių hierarchiją. Ji yra tokia, kad vieni porei-
kiai turi būti patenkinami pirmiau negu kiti poreikiai. Nes 
kol nebus (bent iš dalies) patenkinti vieni poreikiai, kiti 
poreikiai net nepasirodys. Svarbu yra tai, kad žmonių 
neveikia visi poreikiai vienu metu - tam tikru metu domi-
nuoja tik vienas poreikis, o kuris - priklauso nuo to, kiek 
patenkinti ar nepatenkinti kiti poreikiai. Šių poreikių seka 
yra tokia: fiziologiniai poreikiai, saugumo poreikiai, so-
cialiniai poreikiai, poreikis būti gerbiamam ir pripažin-
tam, saviraiškos poreikis (Maslow 2006). 

Maslow teorija teigia, jog motyvacija yra penkių 
pagrindinių poreikių – fiziologinių, saugumo, socialinių, 
pagarbos, saviraiškos – funkcija (Sakalas, Šilingienė 
2000, Stankevičienė, Lobanova 2006, Barvydienė, Kasiu-
lis 1998). Taigi vadovas, gerai žinantis savo pavaldinio 
poreikius, galės pasirinkti tinkamiausią skatinimo būdą ir 
tikėtinai motyvuos darbuotoją padaryti daugiau. Svarbi 
yra ir pakankamumo idėja: nė vienas žmogus niekada 
nejaučia pilno savo norų patenkinimo, visada norisi dar 
daugiau pinigų, meilės, draugų ir pagarbos, nepriklauso-
mai nuo to, kiek jau turi. Taigi žmogus judės aukštyn nuo 
vieno poreikio prie kito tada, kada jo poreikiai bus nepil-
nai, bet pakankamai patenkinti.  

Maslow piramidė yra labai svarbi analizuojant dar-
buotojo poreikius bei siekiant didinti jo darbo našumą. O 
darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nustatymo ir 
rekomendacijų teikimo sistema yra sukurta remianti dar-
buotojo poreikiais. 

Rekomendacinės sistemos veikimo principas. Re-
komendacinės sistemos pagrindą sudaro duomenų bazė 
su patarimais, kurie yra suskirstyti į: darbingumo, nuotai-
kos, streso, darbo įdomumo. Taigi, darbuotojas, bet ku-
riuo metu norėdamas sužinoti savo darbingumą, turi 
atlikti testą (6 pav.). Pirmiausia jis turi nusistatyti savo 
emocinę būseną: įsivertinti savo nuotaiką, streso lygį, 
darbingumą ir darbo įdomumą. Toliau galima pradėti 
atsakinėti į klausimus. 39 klausimai suskirstyti pagal 
Maslow poreikių hierarchiją. Kiekvienas klausimas yra 
įvertinamas subjektyviai ir objektyviai pagal pildančiojo 
žinias ir požiūrį. Objektyviai vertindamas darbuotojas 
išreiškia savo požiūrį, kaip yra svarbu analizuojamas 
objektas, o subjektyvus vertinimas parodo darbuotojų 
dabartinį pasitenkinimą tuo objektu, t.y. ar šiuo metu tai jį 
domina. 
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6 pav. Darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nustatymo ir rekomendacijų teikimo sistema 
Fig. 6. The system of  labor productivity and quality settings in institution and  recommendation offering 

Galiausiai, atsakius į visus klausimus, yra pateikia-
mi darbingumo rezultatai. Darbingumas yra išmatuoja-
mas procentais. Taip pat yra pateikiami 15 geriausių 
patarimų (pvz. nepamirškite pavalgyti, atsigerkite van-
dens, įjunkite/išjunkite oro kondicionierių ar šildytuvą), 
kurie padėtų didinti darbuotojo darbo našumo ir darbo 
kokybę mažiausiomis sąnaudomis. Patarimai yra patei-
kiami pagal prioritetą – nuo svarbiausio iki ne tokio svar-
baus, tačiau taip pat reikšmingo. Taip pat jie yra 
išskirstyti pagal sritis (pvz. darbingumas, nuotaika, stre-
sas ir t.t.).  

Praktinis rekomendacinės sistemos pritaikymas. 
Ši darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nustatymo ir 
rekomendacijų teikimo sistema buvo praktiškai pritaiky-
ta, siekiant išsiaiškinti, ar tikrai, atsižvelgiant į pateiktus 
patarimus ir juos įgyvendinant, darbingumas padidėja. 
Taigi, ši sistema buvo atlikta du kartus. 

Pirmo bandymo metu darbuotojas įsivertino savo 
emocinę būseną (7 pav.) ir atliko testą. 

 

7 pav. Būsenos parametrų nustatymas 
Fig. 7. Setting of condition parameters 

Buvo gauti tokie rezultatai: pagal atsakymus atrink-
tų patarimų skaičius: 24 (rodoma 15); darbingumas: 
76,73 %; atsižvelgus į nuotaiką, esamą streso lygį, dar-
bingumą ir darbo įdomumą iš parengtos patarimų duo-
menų bazės buvo pašalinta 7 stresą liečiančių patarimų.  

Atsižvelgiant į pateiktus patarimus, darbuotojas sa-
vo nuožiūra pasirinko, kuriuos patarimus įgyvendinti 
(pavalgė, atsigėrė vandens, susitvarkė darbo vietą, padarė 
pertrauką, įjungė oro drėkintuvą). Įvykdžius juos testas 
buvo atliktas dar kartą ir buvo stebima, kaip keitėsi dar-
bingumas. 

Antrojo bandymo metu emocinės būsenos paramet-
rų nustatymas pateiktas 8 pav. 

 

8 pav. Būsenos parametrų nustatymas 
Fig. 8. Setting of condition parameters 

Darbuotojas atliko testą iš naujo ir pagal sistemą jo 
darbingumas siekė 90,6 %. 

Atlikus darbo našumo ir darbo kokybės įstaigoje nu-
statymo ir rekomendacijų teikimo sistemą, galima pada-
ryti išvadą, kad šios sistemos teikiami pasiūlymai 
prioriteto tvarka yra naudingi darbingumui didinti. Dar-
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buotojui atlikus testą ir atsižvelgus į pateiktus patarimus, 
jo darbingumas padidėjo 13,84 %. 

Išvados 
1. Automatizuojant paiešką ir pasinaudojant paieš-

kos robotų teikiamais privalumais, galima padidinti darbo 
našumą sumažinus darbo krūvį darbuotojams. Tokiu bū-
du išvengiamos didelės informacijos rinkimo ranka są-
naudos ir kyla darbuotojų pasitenkinimas darbu. 

2. Taikant balso analizę galima nustatyti žmogaus 
emocinę būseną, jo darbingumą, streso lygį ir pan. Tai 
gali būti išeitis ieškant tinkamiausio bendravimo būdo, 
siekiant geresnių darbo rezultatų, derybų, poreikių suvo-
kimo, kurie lemia darbo našumo didėjimą. 

3. Rekomendacijų teikimo sistema padeda nustatyti 
darbingumą bei būdus/patarimus, kaip darbingumas gali 
būti padidinamas mažiausiomis sąnaudomis. 

4. Naudojant informacines technologijas galima ne 
tik palengvinti darbo krūvį NT įmonėse, bet ir ištirti svar-
bius psichologinius elementus: stresą, darbo įdomumą, 
darbingumą, savikontrolę, baimę. Be to, pateikiami leng-
vai įgyvendinami patarimai yra išeitis siekiant minima-
liomis sąlygomis maksimaliai padidinti darbo našumą. 
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THE POSSIBILITIES TO INCREASE THE LABOUR 
PRODUCTIVITY OF REAL ESTATE COMPANIES BY 
USING INFORMATION TECHNOLOGIES: WEB 
CRAWLERS, VOICE BIOMETRICS AND 
RECOMMENDER SYSTEM 

M. Ilgūnaitė, I. Jackutė, E. Girkantaitė 

Abstract 
In this article systems that are based on web crawlers, voice 
biometrics and recommendations offering created in VGTU are 
analyzed. The first one – system which uses web crawlers, 
offers fully-automated web data collection and covers all flats in 
Vilnius city. The second one is called voice biometrics and it 
shows how companies can apply this technology to increase 
understanding in a workplace, which holds sway for labour 
productivity. The last one operates on the strength of basic 
human needs categorized by A. Maslow. With the system of 
recommendations offering we can assess work efficiency and 
give a tip for its increase.  
Keywords: information technologies, voice biometrics, labour 
productivity, real estate company, web crawlers, recommender 
system. 
 


