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Tema
Disertacijos tema:

◦ „VIEŠŲJŲ PASKIRSTYTŲ SKAIČIAVIMŲ PLATFORMA DIDELIŲ DUOMENŲ 
TYRYBAI“

Darbo vadovas:
◦ PROF. HABIL. DR. LEONIDAS SAKALAUSKAS

◦ Įstojimo į doktorantūrą metai: 2016 m. spalio mėn. 1 d.
◦ Doktorantūros baigimo metai: 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.
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Tyrimas
Tyrimo objektas:

◦ Viešieji paskirsty4 skaičiavimai;
◦ Didelių duomenų tyrybos metodai.

Tyrimo 4kslas:
◦ Sukur4 viešųjų paskirstytų skaičiavimų pla@ormą didelių duomenų tyrybai, 

a44nkančią įmonių bei organizacijų keliamus reikalavimus tokio pobūdžio 
pla@ormoms.

VEIKLOS ATASKAITA 3



Tyrimas
Tyrimo uždaviniai:

◦ Įver2n2 viešųjų paskirstytų skaičiavimų modelio taikymo galimybes didelių
duomenų tyrybai;

◦ Įver2n2 esamas viešųjų paskirstytų skaičiavimų modeliu grįstas didelių 

duomenų tyrybos pla@ormas:

◦ alternatyvių didelių duomenų tyrybos metodų atžvilgiu;

◦ įmonių bei organizacijų keliamų poreikių ir reikalavimų joms atžvilgiu;

◦ Pareng2 ir empiriniu būdu įver2n2 viešųjų paskirstytų skaičiavimų metodu 
grįstą, didelių duomenų tyrybai skirtą pla@ormos teorinį modelį, a22nkanG 

įmonių bei organizacijų keliamus poreikius ir reikalavimus.

Planuojami rezultatai:

◦ Viešųjų paskirstytų skaičiavimų pla@orma didelių duomenų tyrybai;

◦ Pla@ormos taikymo prak2niams uždaviniams spręs2 rezultatų 

apibendrinimas.
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Ataskai'nių metų darbo 
planas
Išlaiky( egzaminus:

◦ Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai;
◦ Lygiagre(eji ir paskirsty(eji skaičiavimai;

Atlik( mokslinį tyrimą:
◦ Tyrimo metodikos sudarymas;
◦ Teorinis tyrimas;

Dalyvau( mokslinėje konferencijoje;

Pareng( 1 publikaciją.
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Išlaiky( egzaminai
Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai. Gautas įver,nimas 8 
(gerai). Egzamino komisijos sudė,s: prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
(pirmininkas), prof. dr. Olga Kurasova, dr. Viktor Medvedev;

Lygiagre5eji ir paskirsty5eji skaičiavimai. Gautas įver,nimas 10 
(puikiai). Egzamino komisijos sudė,s: prof. dr. Julius Žilinskas 
(pirmininkas), prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, dr. Viktor Medvedev.
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Skaity' pranešimai, bei 
publikuo' straipsniai
2017-11-30 dieną dalyvauta devintojoje tarptau1nėje konferencijoje 
„Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (Druskininkai). 
Stendinio pranešimo tema: „BOINC Based Enterprise Desktop GRID“.

„Big Data mining using public distributed compuEng“. Straipsnis 
publikuotas  tarptau1niame leidinyje „Informa1on Technology and 
Control“ (DOI: hJp://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.47.2.19738).
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Ki# atlik# darbai
Viešųjų skaičiavimų sistemos duomenų ir užduočių paskirstymo bei 
kontrolės sistemos teorinio modelio tyrimo :kslais sukurtas BOINC 
karkaso bei Docker plaBormos pagrindu veikian: išskirstytų Octave
užduočių vykdymo sistema duomenų analizei. Taip pat buvo paruošta 
sistemos techninė dokumentacija. Sistema pasiekiama adresu 
hIps://boinc.mii.vu.lt/octave-hmm/.

VEIKLOS ATASKAITA 8

https://boinc.mii.vu.lt/octave-hmm/


Užduočių pateikimo ir 
rezultatų atsisiun5mo puslapis
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Rezultatų peržiūros puslapis
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Sukurtas teorinis modelis
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Sudaryta tyrimo metodika
Mokslinis tyrimas bus atliekamas penkiais etapais. Pirmajame etape bus:

1. apžvelgiami didelių duomenų tyrybos metodai;
2. ver>namos viešųjų paskirstytų skaičiavimų modelio taikymo didelių duomenų 

tyrybai galimybės;
3. ver>namos esamos viešųjų paskirstytų skaičiavimų modeliu grįstos didelių 

duomenų tyrybos plaDormos.

Antrajame etape bus parengtas viešųjų paskirstytų skaičiavimų metodu 
grįstas, didelių duomenų tyrybai skirtas plaDormos teorinis modelis, 
a>>nkan>s pirmojo etapo metu sudarytų specifikacijų reikalavimus.
Sukurto teorinio modelio ver>nimas bus išskaidytas į tris etapus atliekant 
empirinius tyrimus dinamiškoje darbo aplinkoje.
Pasku>nio etapo metu bus atlikta sta>s>nė duomenų analizė naudojan>s 
sta>s>niu duomenų paketu SPSS, R Sta>s>cal Package ir MicrosoL Office 
programomis. Remian>s šia analize bus atliktas sukurto teorinio modelio 
kiekybinis bei kokybinis ver>nimas pagal minėtus rodiklius.
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Kitų metų darbo planas
Remian's sukurtu teoriniu modeliu realizuo' viešųjų paskirstytų 
skaičiavimų pla9ormą didelių duomenų tyrybai;

Atlik' sukurtos viešųjų paskirstytų skaičiavimų pla9ormos didelių 
duomenų tyrybai eksperimen'nį tyrimą analizuojant:

◦ kompiuterių įjungtų į viešo skaičiavimo po'nklį darbą;
◦ atliekamų skaičiavimų efektyvumą;

Nustaty' prak'nes sri's, kuriose būtų 'nkama sukurtoji pla9orma;

Atlik' gautų duomenų analizę, bei pareng' išvadas;

Pareng' 1 publikaciją.
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