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Dalyko anotacija
Anotacija: Tai yra išsamus „Blockchain“ (blokų grandinių) technologijos kursas, padedantis suprasti pačią
technologiją ir visą ekosistemą. Šio kurso tikslas – įsigilinti į „Blockchain“ pagrindus ir veikimo principus bei
taikyti juos realizuojant „Blockchain“ sprendimus.
Dalyko temos:
1. Įvadas į kriptografiją (Remigijus Paulavičius ir Ernestas Filatovas)
o Kriptografinės maišos (angl. Hash) funkcijos
o Maišos rodyklės ir duomenų struktūros: Merkle tree
o Skaitmeniniai parašai: privatusis ir viešasis raktai
2. Blockchain pagrindai (Remigijus Paulavičius ir Ernestas Filatovas)
o Blockchain kilmė ir atsiradimo priežastys, Bitcoin priešistorė
o Dabartinių transakcijų (sandorių) sistemų trūkumai
o Viešas transakcijų žurnalas
o Bitcoin’o ir „Blockchain“ atsiradimas
o „Blockchain“ taikymai: finansai, valdymas, logistika, sveikatos priežiūra, daiktų internetas.
3. Kaip veikia „Blockchain“ technologija? (Remigijus Paulavičius ir Ernestas Filatovas)
o Bloko struktūra
o Blokų įtraukimas į „Blockchain“
o Konsensuso algoritmai: Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Byzantine Fault Tolerance, Directed
Acyclic Graphs ir kt.
o Kasyba: mazgai, sudėtingumas, algoritmai, aparatūrinė įranga ir pan.
o „Blockchain“ išsišakojimai
o Išmaniosios sutartys (Smart Contracts)
o Saugumas
o Privatieji ir viešieji „blockchain“
4. Įvairių tipų „blockchain“ tinklų naudojimas, tobulinimas ir programavimas (Remigijus Paulavičius
ir Ernestas Filatovas)
o Bitcoin ir Ethereum „blockchain“ tinklų programavimas
o AWS Blockchain šablonai
o „Hyperledger: Linux Foundation“ projektas: Hyperledger-Fabric sistema ir jos naudojimas.
o Testavimo tinklų naudojimas
5. Investavimas bei kriptografinių valiutų rinkų analizė (Saulius Masteika)
o Kriptografinių valiutų biržos
o ATM technologiniai sprendimai
o HFT algoritmai prekyboje
o Intelektualios sprendimų paramos sistemos kriptografinių valiutų rinkose
Praktinės užduotys: eksperimentiškai palyginti populiariausius viešuosius ir privačius „blockchain“
tinklus, atlikti programavimo užduotis skirtas šių tinklų kūrimui ir tobulinimui. Nustatyti tinkamą
„blockchain“ tipą duotam taikymui. Pritaikyti „blockchain“ duotam taikymui testiniame tinkle. Formuoti ir
valdyti kriptografininių valiutų investicinius portfelius, taikyti intelektualias sprendimų paramos sistemas
kriptografinių valiutų rinkose, testuoti HFT algoritmus.
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