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Vadovas: Prof. dr. Dalius Mažeika  

(dalius.mazeika@vgtu.lt) 

 

1. Blockchain technologijos principu veikiančios (rinkimų, lizingo, sutarčių pasirašymo ar pan.) 

sistemos saugos analizė  

 

Užduotis: Teorinėje dalyje apžvelgiama Blockchain technologija, ji lyginama su centralizuotomis 

sistemomis. Praktinėje dalyje kuriama WEB sistemą, kurį veiktų Ethereum (https://www.ethereum.org/) 

platformoje, atliekama sistemos saugos analizė.  

 

 

2. Struktūrizuotų duomenų anonimiškumo tyrimas 

 

Užduotis: Dažnai viešoje erdvėje galima rasti nuasmenintus duomenis – pvz. studentų sesijos rezultatai, 

be vardo ir pavardės. Darbe reiktų nagrinėti duomenų anonimiškumo nustatymo ir įvertinimo lygį (pvz. 

kaip pasikeičia duomenų anonimiškumas pašalinus asmens vardą). Darbas nukreiptas į duomenų 

mažinimo principo panaudojimą pateikiant informaciją pvz. internete (žiūrėti raktažodžius k-anonymity ir 

kitus klasterizavimo metodus). 

 

3. Personalizuotų duomenų automatizuota paieška lokaliame tinkle ir internete 

 

Artėjantis Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) įpareigoja organizacijas 

imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų bei užtikrinti laisvą tokių duomenų judėjimą. Tai sukuria 

problemas, kurios susijusios su IS, kuriose naudojami personaliniai duomenys identifikavimu ir tokių 

duomenų aptikimu. Užduotis – sukurti metodą ir jį realizuojantį prototipą personalizuotų duomenų 

aptikimui lokaliame tinkle ir internete. 

 

4. Elektroninių dokumentų klastočių atpažinimas 

 

Dokumentuose, pasitaiko klastočių (parašai, datos, tekstai ir t.t).  Darbo tikslas – sukurti automatizuotą 

klastočių atpažinimo sistemą, dirbančią su elektroniniais dokumentais, ištirti jos efektyvumą. Kokie 

klastočių tipai būtų nagrinėjami, bus aptarta susitikimo su susidomėjusiu studentu metu. 

 

 

 

 

 



Vadovas doc. dr. Nikolaj Goranin 

(nikolaj.goranin@vgtu.lt) 

1. Mažo pajėgumo HSM įrenginio, paremto atviro kodo principais, projektavimas ir kūrimas. 

2. Adaptyvaus dokumento "parašo" formavimo metodo sukūrimas. 

3. CA saugos reikalavimų tyrimas. Boxed-CA sistemos kūrimas. 

4. TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System) sistemos analogo nepilotuojamiems orlaiviams 

sukūrimas. 

5. Nepilotuojamų orlaivių valdymo protokolo, atsparaus nepastoviam ryšiui, sukūrimas. 

6. Nepilotuojamų orlaivių valdymo protokolų analizė iš kibernetrinės saugos perspektyvos. 

7. Automatizuotų ekspertinių sistemų žinių bazių, skirtų rizikos analizei, formavimo metodų tyrimai. 

8. Ekspertinių / sprendimų paramos sistemų kūrimas incidentų valdymui. 

 

Temos detalizuojamos  kreipiantis į vadovą arba paskaitos metu. 

 

 

Vadovas doc. dr. Justinas Janulevičius  

(justinas.janulevicius@vgtu.lt) 

1. Informacijos saugos grėsmių tendencijų prognozavimo metodo naudojant dirbtinį intelektą sukūrimas; 

2. Nepilotuojamų orlaivių tarpusavio sąveikos naudojant spiečiaus algoritmus metodo sukūrimas; 

3. Nepilotuojamų orlaivių autonominio valdymo metodų taikymas saugos problemoms spręsti; 

4. Blockchain technologija paremto atributinės informacijos klasifikavimo ir valdymo modelio  

    sukūrimas. 

 

Temos detalizuojamos kreipiantis į vadovą arba paskaitos metu. 

 

 

Vadovas doc. dr. Nikolaj Goranin, konsultantas dokt. Donatas Vitkus 

(nikolaj.goranin@vgtu.lt) 

1. Informacijos saugos rizikos analizės automatizavimo metodų tyrimas.  

    Pastaba: magistrantas turi realizuoti naują automatizavimo metodą ar patobulinti egzistuojantį. 

2. Informacijos saugos standartų perkėlimas į ontologijų struktūrą. 

3. Informacijos saugos rizikos analizės modelis taikant neaiškių sprendimų teoriją  

    (angl. Fuzzy decision theory). 

4. Informacinio turto identifikavimo standartizavimas taikant informacijos saugos vertybių taksonomijas. 

 

Temos detalizuojamos kreipiantis į vadovą arba paskaitos metu. 



 

 

Vadovas lektorius Leonaras Marozas 

(Leonaras.Marozas@vgtu.lt) 

1. HTTPS kenkėjiško programinio kodo analizė 

2. Mašininio mokymosi metodų tyrimas, kenkėjiško programinio kodo aptikimui 

3. Mašinio mokymosi taikymas šifruoto tinklo srauto tyrimui, identifikuojant grėsmes 

4. Kenkėjiško programinio kodo aptikimo, naudojant dinaminę analizę, tyrimas ir našumo gerinimas 

 

 

 Vadovas doc. dr. Nikolaj Goranin (nikolaj.goranin@vgtu.lt), konsultantas dokt. Vitalijus Gurčinas 

(vitalijus.gurcinas@vgtu.lt)  

 

1. Stilometrinių metodų taikymas plagiatų analizei.  

2. Autorystės nustatymo tikslumo įvertinimo metodika atsižvelgianti į analizuojamo teksto autoriaus 

bruožus (asmenybės tipas, amžius).  

3. Adaptyvus rašto ženklas stilometriniuose tyrimuose.  

4. Semantinės paieškos algoritmų taikymas autorystės tyrimuose.  

 

 

Vadovas doc. dr. Nikolaj Goranin (nikolaj.goranin@vgtu.lt), konsultantas dokt. Dainius Čeponis 

(dainius.ceponis @vgtu.lt) 

1. "Neuroninių tinklų panaudojimas anomalijų aptikime." Aprašymas: Rekurentiniai neuroniniai 

tinklai ir jų panaudojimas. Pageidautina Python arba C++ žinios. 

 

 

Temos detalizuojamos kreipiantis į vadovą, konsultantą arba paskaitos metu. 


