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Tyrimo objektas:

– Blokų grandinių protokolai orientuoti į  
spartesnį transakcijų vykdymą. 

Tyrimo tikslas:

– Tobulinti ir modifikuoti esamus blokų 
grandinių protokolus, siekiant didinti 
transakcijų pralaidumą.

–
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Planuojami rezultatai

● Atlikti blokų grandinių protokolų analitinę apžvalgą 

● Nustatyti (identifikuoti) mokslines problemas, kylančias 
uždaviniuose, susijusiuose su transakcijų pralaidumo 
didinimu blokų grandinių protokoluose

● Pasiūlyti patobulinimus egzistuojantiems blokų grandinių 
protokolams siekiant padidinti transakcijų pralaidumą

● Pasiūlytų patobulinimų pagrindu realizuoti prototipą

● Eksperimentiškai ištirti patobulintas protokolų versijas ir 
jų savybes palyginti su pradiniais protokolais
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Planas 2019/2020
● Kurso „Fundamentalieji informatikos ir informatikos 

inžinerijos metodai“ egzaminas

● Kurso „Blokų grandinių technologijos“ egzaminas

● Kurso “Mašininis mokymasis” egzaminas

● Tyrimo rezultatų pristatymas nacionalinėje 
mokslinėje konferencijoje

● Blokų grandinių technologijų transakcijų spartinimo 
teorinis tyrimas
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Atlikti darbai 2019/2020
● Kurso „Fundamentalieji informatikos ir informatikos inžinerijos metodai“ egzaminas. Įvertinimas: 9

● Kurso „Blokų grandinių technologijos“ egzaminas. Įvertinimas: 10 

● Kurso “Mašininis mokymasis” egzaminas. Įvertinimas: 9

● Pristatytas stendinis pranešimas “BlockLib – The First Library of Blockchains” nacionalinėje 
konferencijoje  “Data Analysis Methods for Software Systems 2019”

● Ištirti simuliatoriai, leidžiantys analizuoti plačiai naudojamų blokų grandinių protokolų našumą

● Vadovauta Ethereum 2.0 kliento, leisiančio tirti naujos kartos PoS protokolo našumą, kūrimui

Viršplaniniai darbai:

● Išleista publikacija žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science 
duomenų bazėje:

– “A Decade of Blockchain: Review of the Current Status, Challenges, and Future Directions”

● Rengiama publikacija teikti į žurnalą, turintį cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science 
duomenų bazėje:

– „A Systematic Review and Empirical Analysis of Blockchain Simulators”

● Parengtas ir dėstomas kursas „Blokų grandinių technologijos“

● Vadovavimas bakalauro ir magistro studentų darbams
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Planas 2020/2021
● Plėsti transakcijų našumo tyrimus apimant 

sudėtingesnius naujus protokolus, kuriems nėra 
simuliatorių, pvz. Ethereum 2.0

● Tęsti vadovavimą Ethereum 2.0 kliento kūrimui

● Pasiūlyti protokolų patobulinimus siekiant padidinti 
transakcijų pralaidumą.

● Išleisti „A Systematic Review and Empirical Analysis 
of Blockchain Simulators” publikaciją.

● Tyrimo rezultatų pristatymas tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje
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Blokų grandinių technologijų sluoksniai
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Simuliatorių publikacijų atranka
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Simuliatoriai I
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Simuliatoriai II
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Atrinkti simuliatoriai (atvirojo 
kodo ir gana plačiai naudojami)
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Naujos kartos PoS protokolų 
tyrimai

● Praktiškai nėra PoS simuliatorių ir artimiausiu metu 
nėra realu sulaukti kokybiškų versijų

● PoS protokolai daug sudėtingesni už senos kartos 
PoW

● Perspektyviausi PoS protokolai su numatomu dideliu 
transakcijų našumu (tokie kaip Ethereum 2.0) dar 
nėra pilnai sukurti ir ištestuoti realiose sąlygose 
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Naujos kartos PoS Ethereum 2.0 
protokolo tyrimai

● Vadovavimas Ethereum 2.0 kliento vystymui, 
siekiant pakreipti vystymą tokia kryptimi, kuri leistų 
ne tik implementuoti protokolą, bet ir pasiekti 
mokslinių rezultatų

● Viešų testinių tinklų (Medalla ir kt.) analizavimas, kol 
 tai yra geriausias būdas, nes tai leidžia nenumatytų, 
tik realiame tinke iškylančių problemų ir jų įtakos 
transakcijų našumui analizę. Pvz. leidžia atsižvelgti į 
žmogiškus faktorius, tokius kaip besikeičiančias 
mazgų valdytojų nuomones dėl protokolo 
perspektyvumo ir dalyvavimo jame. 
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Klausimai
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