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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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Plano vykdymo 
suvestinė
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Atlikti darbai 2020/2021

Viršplaniniai darbai:

● Parengtas ir dėstomas kursas „Blokų grandinių 
technologijos“

● Vadovavimas bakalauro ir magistro studentų darbams
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Mokslinių tyrymų etapai
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Mokslinių tyrymų etapai
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Blokų grandinių eksperimentinių 
tyrymų problematika

● Blokų grandinių tinklai yra globaliai išskirstytos labai 
daug resursų naudojančios sistemos, pvz. Bitcoin:

– ~75 Twh sunaudojamos elektros per metus

~ 50000 mazgų geografiškai paskirstytų visame 
pasaulyje

● Nėra galimybės keisti veikiančių populiarių tinklų 
protokolus siekiant išbandyti juos realioje aplinkoje

● Nėra galimybės sukurti ekperimentines aplinkas 
analogiškas realioms 

● Simuliatoriai – realiausias kandidatas eksperimentams
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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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PoS Ethereum 2.0 protokolo 
simuliavimas

Testinių tinklų (Pyrmont, Prater ir kt.) sėkmė leidžia 
daryti prielaidą, kad PoS tinklų simuliavimą galima 
atlikti panaudojant testinį tinklą su salyginai mažais 
resursais (sutelkiant visus validatorius nedideliame 
skaičiuje mazgų). Šį metodą dar reikės tobulinti:

● Simuliuoti tinklo vėlavimus, nes didelis validatorių 
validatorių skaičius viename mazge neatspindi tinklo 
vėlavimų, kurie yra įprasti realiame tinkle esant 
geografiškai išskirstytiems validatoriams

● Simuliuoti validatorių trikius.

–
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Klausimai
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