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Safety and Security 
 

Sauga – kelyje ar darbe ... 
(tai strategija, politika, suvokimas; pvz. branduolinė sauga)  

Saugumas (apsauga) – nuo gaisro, 
nuo sabotažo ar teroro ...  
(tai taktika, taisyklės, reglamentai, priemonės; pvz. branduolinis 
saugumas) 
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 Žmogaus evoliucijos pradžioje jo egzistavimui 
buvo labai svarbūs pagrindiniai dviejų kategorijų 
pavojai:  

1. 4 esminiai gamtos elementai – ugnis, 
vanduo, žemė ir oras (pagal antikinės Graikijos 
filosofinę doktriną). 

2. Kitų gyvų organizmų keliamas pavojus. 
 

Vėliau atsirado ir trečia – pagrindinė – kategorija: 

     3.  Kitų žmonių keliamas pavojus (karai, 
 plėšikavimas, žmonių grobimas, vagystės, apgavystės). 
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Pagrindiniai tikslai, 
kurie yra svarbūs dabar: 
 
1. Žmogaus gyvybės ir 
sveikatos apsauga. 
 

2. Žmonių turto apsauga. 
 
  Florentietiškas diržas 
     (Peter Flötner 16 a. graviūra) 



Saugos technologijų raida 

Anksčiau didžiausią pavojų keldavo ugnis. 
 

Gęsinimo sistema buvo 
aprašyta Romos imperijoje 
jau 24 BC (karo ir statybų inžinierius 
Marcus Vitruvius Pollio). 

Romos imperijos laikais jau buvo 
reikalavimas naujuose namuose  
įrengti gęsinimo sistemą. 

Ugniagesių žarnos buvo sukurtos 
1670 m. Olandijoje. 

1742 m. Saksonijos kunigaikštis 
Ernstas Augustas Weimarietis išleido 
įsaką su ugnimi kovoti, naudojant 
specialius medinius skydus su užrašytais 
užkeikimais.  
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Kitas didelis pavojus buvo 
žemės drebėjimai. 
 
Seisminė sistema buvo 
sukurta Kinijoje 136 m 
Inžinieriaus Zhan Hen.  
 
 
 
 
 
 
 
Tokia sistema galėjo fiksuoti Žemės virpesius 
700 km atstumu 
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Atsiradus namams, kilo poreikis saugoti savo 
turtą: 
 
 
 
 
 
 
      ← Graikų durų užraktas 

Romėnų durų užraktas ↑ 
 

Pirmieji durų užraktai minimi 
5000 BC Egipto papirusuose 
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... nes į tą turtą pradėjo kėsintis nedorėliai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iliustracijos iš 1588 m. Agostino de Ramelli traktato „Treasury of Mechanical Arts“  
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Bet inžinierinė mintis toliau vystėsi: 
     ← 1640 m. kodinė spyna iš Niurnbergo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    19 a. sudėtingiausias užraktas – cilindrinė 
    Yale spyna (JAV)  
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Pirmasis elektrinis šiluminis gaisro detektorius 
sukurtas 1882 m. (Dr. Haase iš Hanoverio) 
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Pirmąjį jonizacinį dūmų detektorių 1941 m. 
sukurė šveicarų fizikas Walter Jaeger, įkūręs 
kompanija Cerberus 
 
 
 
 
Pirmasis jonizacinis 
dūmų detektorius F1 
 
  

 
 



Saugos technologijų raida 

 Pirmieji aktyviniai UV spindulių judesio 
detektoriai sukonstruoti 1928 m. Vokietijoje 
 1930 m. pradėti naudoti aktyviniai IR spindulių 
detektoriai . 
  
 Pirmuosius komercinius pasyvinius IR spindulių 
judesio detektorius 1960 m. sukūrė JAV kompanija 
Aerospace Research, Inc.  
 Tuo metu kompanija kūrė įvairias elektroninės 
apsaugos technologijas karinei ir kosmoso pramonei. 
 

 Vėliau ši kompanija transformavosi į ARITECH 
(1977 m.) 
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Rodomo vaizdo realaus laiko analitika. 

Didelių duomenų srautų suspaudimo algoritmai 
ir perdavimo organizavimas. 

Vaizdo sistemų naudojimas 
inegruotų sistemų valdymo 
platformose. 

Vaizdo stebėjimas - tendencijos 



Gaisrą aptinkanti šiluminė vaizdo kamera su automatiniu temperatūros 
nustatymu 
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Apsauga nuo gaisro - tendencijos 
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Visaapimantis sistemų inegravimas su kitomis 
pastato gyvybės palaikymo valdymo sistemomis. 

Biometrikos pasiekimų pritaikymas. 

Tradicinių aptikimo technologijų 
laipsniška transformacija į 
aptikimą vaizdo kanale.  

Apsaugos ir patekimo sistemos - tendencijos 
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5 svarbiausios saugumo tendencijos pasaulyje 

(pagal Frost & Sullivan) 
 

Technologiniai pasiekimai, leidžiantys saugos personalui veikti proaktyviai: 
 - nepilotuojami orlaiviai; 
 - daiktų internetas (Internet of Things (IoT)); 
 - dėvimi prietaisai. 
 

IoT prietaisų ir platformų pritaikymas viešosios aplinkos apsaugos programose.  
Platus IP-įgalintų ir 4G LTE prietaisų naudojimas policijos pajėgose (automobiliuose ir 
stebėjimo sistemose). 
 

Debatai dėl tinkamo balanso tarp visuomenės saugumo reikalavimų ir asmens teisių 
bei privatumo (ypatingai atsižvelgiant į pastaruosius teroristinius išpuolius bei teroristų 
sukurtus sudėtingus technologinius tinklus). 
 

Teisėsaugos naudojamos ‘web intelligence’ ir ‘big data’ analitikos plėtra, mažėjant 
budžetams. Sąveika tarp valstybės institucijų ir saugos kompanijų turi stiprėti. 
 

Kritinės infrastruktūros (oro uostai, kita transporto struktūra, pasienis, strateginiai 
objektai) apsaugos plėtra bus paremta esamų sistemų keitimu į naujas, paremtas 
duomenų analitika.  
Taip pat numatomos reikšmingos investicijos į skaitmeninę saugą bankų ir 
finansų sektoriuje. 
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