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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



  5 / 15

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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Problema: blokų grandinės 
būsenos augimas

Didinant bloko dydį didėja tranzakcijų skaičių bloke, tačiau tai greitina būsenos 
augimo greitį, dėl to mažėja decentralizacija, nes tinkle nustoja korektiškai veikti 
mažiau resursų turintys mazgai.

Duomenų šardingas – paskleisti duomenis tinkle taip, ka visiems mazgams 
nereiktų apdoroti ir saugoti visos informacijos, tačiau tie duomenys būtų prieinami 
kai jų prireikia, tam panaudojami įsipareigojimai polinomams ir klaidas taisantys 
kodai.
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Elipsinės kreivės
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KZG10 įsipareigojimai 
polinomams
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Klaidas taisantys kodai: 
pertekliniai duomenys
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Optimizacijos
● Algoritmai teoriniame lygyje jau stipriai optimizuoti 

(pvz. FK20 schema skaičiuojanti visus įrodymus kartu);

● Tačiau dar yra nemažai erdės optimizuojant 
realizacijas:

– 1) Skirtingų BLS12-381 elipsinių kreivių bibliotekų 
naudojimas, kadangi jos naudoja skirtingas 
optimizacijas;

– 2) Algoritmų paralelizavimas galėtų atnešti 
reikšmingą paspartėjimą, nes kai kurios algoritmo 
dalys yra vienos nuo kitos nepriklausomos;

– 3) Greitesnės kalbos naudojimas.



  14 / 15

Einamieji rezultatai
Testas Go Herumi 

BLS 
Go Killic Rust Herumi BLS

(mūsų 
implementacija)

FFT išplėtimas (4) 0.0056 ms 0.0052 ms 0.0014 ms

FFT išplėtimas (8) 0.156 ms 0.042 ms 0.028 ms

FFT išplėtimas (12) 3.650 ms 0.822 ms 0.705 ms

FFT išplėtimas (15) 36.104 ms 8.505 ms 6.857 ms

FFT FF (4) 0.00996 ms 0.00034 ms 0.00009ms

FFT FF (8) 0.236 ms 0.0069 ms 0.002 ms

FFT FF (12) 4.977 ms 1.423 ms 0.46 ms

FFT FF (15) 45.647 ms 11.073 ms 5.060 ms

FFT G1 (4) 0.00215 s 0.00343 s 0.00085 s

FFT G1 (8) 0.06636 s 0.101 s 0.028 s

FFT G1 (12) 1.578s 2.534 s 0.704 s

FFT G1 (15) 15.709 s 20.944 s 7.513 s
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Klausimai
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