
Vadovas

Vardas Pavardė Tema lietuvių kalba Tema anglų kalba Studentai Pastabos

1 Rokas Astrauskas 1

2 Rokas Astrauskas Lygiagretaus skaičiavimo algoritmai MIF klasteryje Parallel Computing in MIF Cluster 1

3 Rokas Astrauskas Board Game AI Development using Alpha-Beta Pruning 1

4 Rokas Astrauskas Mobiliosios programėlės kūrimas NT renkai Development of Mobile App for Real Estate 1

5 Romas Baronas Ensuring OCL invariants by SQL constraints

4

6 Romas Baronas

7 Romas Baronas Z specifikavimo kalba ir ją užtikrinantys įrankiai The Z specification language and tools

8 Romas Baronas Computational modelling of biosensors and bioreactors

9 Romas Baronas Computational modelling of bacteria movement in liquid

10 Vytautas Čyras 2

11 Vytautas Čyras 2

12 Vytautas Čyras 2

13 Vytautas Čyras 2

14 Vytautas Čyras Visualising aircraft trajectory in a 3D computer graphics tool 2

15 Boleslovas Dapkūnas Object Detection Using Deep Neural Networks 1

16 Boleslovas Dapkūnas Using Deep Neural Networks with Unbalanced Datasets 1

17 Boleslovas Dapkūnas Image Translation Using Deep Neural Networks 1

18 Haroldas Giedra Buridano logikos verifikavimas Verification of Buridan logic 1
19 Haroldas Giedra Matematinės logikos įrankių taikymas fizikoje Applications of tools of mathematical logic on physics 1
20 Haroldas Giedra Išvedimo paieška laiko logikoje Proof search for temporal logic 1

21 Irus Grinis Specializuotųjų kalbų kūrimas naudojant Blockly Domain-Specific Language Design Using Blockly 4

22 Irus Grinis Edukacinių žaidimų konstravimo įrankiai Design Tools for Educational Games 2 detaliau: galime susiskambinti per TEAMS :)

23 Irus Grinis Edukacinio turinio kūrimo instrumentai įvairioms TVS Educational Content Creation Tools For Multiple CMS 3 detaliau: galime susiskambinti per TEAMS :)

24 Irus Grinis 3 detaliau: galime susiskambinti per TEAMS :)

25 Vaidas Jusevičius Decentralized real time communication on the web 1

26 Vytautas Ašeris Išmanus emocijų atpažinimas, registravimas ir analizė Smart recognition, registration and analysis of emotions 1
27 Vytautas Ašeris Automatizuoti viešojo kalbėjimo patarimai Robo-advisors for public speaking 1

28 Kristina Lapin Dark patterns avoidance designing cookie consent requests 1

29 Kristina Lapin Naudotojų apsauga nuo apgaulingų šablonų Users' protection against dark patterns 1

30 Kristina Lapin Users‘ protection against phishing attacks 1

31 Kristina Lapin Balancing usability and security in a mobile authentication 1

32 Žilvinas Ledas Neural Networks for Image Synthesis 1

33 Žilvinas Ledas 1

34 Audronė Lupeikienė 1

35 Povilas Daniušis 1

36 Virginijus Marcinkevičius Passwords generating using context information 1

37 Virginijus Marcinkevičius Semantinė paieška lietuvių kalbos ištekliuose 1

38 Saulius Minkevičius

2

39 Saulius Minkevičius

40 Saulius Minkevičius

41 Saulius Minkevičius

42 Saulius Minkevičius

43 Stasys Peldžius CMMI V2.0 gebėjimo lygių palyginimas su CMMI V1.3 CMMI V2.0 capability levels comparison with CMMI V1.3 1

44 Stasys Peldžius SPARQL užklausų transformavimas į SQL SPARQL to SQL Query Transformation 1

45 Linas Petkevičius Symbolic tasks using deep learning

6

46 Linas Petkevičius Multi-modalinių bendrinių sistemų kūrimas Creation of multi-modal systems 

47 Linas Petkevičius

48 Linas Petkevičius

49 Linas Petkevičius

50 Linas Petkevičius

51 Linas Petkevičius Dezinformacijos identifikavimas tekstuose Identification of desinformation in texts

52 Linas Petkevičius

53 Karolis Petrauskas 1

54 Karolis Petrauskas Applying formal specifications to design distributed systems 1

55 Karolis Petrauskas 2

56 Tomas Plankis Neuroninų tinklų taikymas vaizdų atpažinime Neural networs for image recognition 2
57 Tomas Plankis Neuroninų tinklų taikymas ligų diagnostikoje Neural networs for disease recognition 2

58 Jonas Ragaišis Balsu valdomu Android programėlių analizė Analysis of voice interaction in Android apps 1

59 Jonas Ragaišis Flutter Web galimybių analizė Analysis of Flutter Web 1

60 Saulius Ragaišis Struktūrizuotų literatūros apžvalgų metodikos Methodologies of Structured Literature Reviews 1

61 Aistis Raudys Neural networks for text to speech application

6

Pritaikyti gilius neuroninius tinklus lietuvių kalbos balso generavimui.

62 Aistis Raudys Neural networks for speech to text Pritaikyti gilius neuroninius tinklus lietuvių kalbos balso generavimui.

63 Aistis Raudys FPGA panaudojimas garso atpažinimo uždaviniuose FPGA application for voice recognition Pritaikyti FPGA balso atpažinimo uždaviniams

64 Aistis Raudys Deep neural networks for stock price time series forecasting Išbandyti ir palyginti, LSTM, rekurentiniai ir kt. architektūras, nustatyti geriausius.

65 Aistis Raudys Skraidančių mirko objektų sekimas Tracking flying micro objects for destruction Naudojant OpenCV optiniame sraute surasti skraidantį objektą ir jį sunaikinti

66 Aistis Raudys Neuroninių tinklai mikrokontroleriuose Neural network for microcontrollers

67 Aistis Raudys Development of neural network based self-balancing robot

68 Aistis Raudys Autonomous Self-Learning Robot

69 Aistis Raudys

70 Aistis Raudys

71 Aistis Raudys  Palyginti neuroninių tinklų ir kitus metodus.

72 Aistis Raudys Neuroniniu tinklų panaudojimas trianguliacijoje Using neural networks for triangulation

73 Gediminas Rimša Java kodo organizavimo į paketus strategijos Java packaging strategies 1 Plačiau: http://klevas.mif.vu.lt/~grimsa/research/current.html
74 Gediminas Rimša Mikroservisų perkėlimas į beserverinę platrofmą Migrating microservices to serverless platform 1 Plačiau: http://klevas.mif.vu.lt/~grimsa/research/current.html

75 Gediminas Rimša Tvarumas programų sistemų inžinerijoje Sustainability in Software Engineering 1

76 Darius Sauliūnas

3

77 Darius Sauliūnas

78 Darius Sauliūnas

79 Darius Sauliūnas

80 Darius Sauliūnas

81 Darius Sauliūnas

82 Gintaras Skersys 1

83 Gintaras Skersys Turbo kodų tyrimas Study of turbo codes 1

84 Karolis Uosis Applications for Work Place Gamification 1

85 Karolis Uosis IoT Devices and their use in Selected Subject Area 1

86 Karolis Uosis 1

87 Vytautas Valaitis Gilieji neuroniniai tinklai Deep Neural Networks

6
88 Vytautas Valaitis Radialinės bazinės funkcijos Radial Basis Functions

89 Vytautas Valaitis Vaizdų atpažinimas Image Recognition

90 Kliment Olechnovič 2

91 Jevgenij Gamper Ablation study of Deep Speech-to-text models 1

92 Linas Laibinis 1 Detaliau temą galima apsitarti per Teams.

93 Linas Laibinis 1
Detaliau temą galima apsitarti per Teams.

94 Linas Laibinis Automatizuotos teoremų įrodymo aplinkos 1
Detaliau temą galima apsitarti per Teams.

95 Vasilij Savin Migration from Monolith to Microservice architecture study 1

96 Vasilij Savin Reactive Programming in Modern Web Applications 1 Detaliau galim pasitarti per teams.

97

Giedrius Slivinskas

1

98 Elita Pakalnickienė 1

99 Albertas Šermokas 2

100 Albertas Šermokas 2

101 Albertas Šermokas 2

102 Edvinas Pakalnickas IoT ryšio technologijų palyginimas Comparison of IoT communication technologies 2

103 Aurimas Šimkus BDAR pritaikytų slapukų valdymo supaprastinimas Simplification of GDPR Compliant Cookies Management 1 Slapukų valdymą supaprastinantys sprendimai
104 Viačeslav Pozdniakov Alloy ir TLA+ lyginamoji analizė 1

105 Viačeslav Pozdniakov 1

Eil. 
Nr.

Kompiuterinis difuzijos procesų elektrochemijoje 
modeliavimas 

Computer modelling of diffusion processes in 
electrochemistry 

Diferencialinių lygčių skaitinis sprendimas modeliuojant realaus pasaulio 
sistemas su taikymais chemijoje ir biologijoje. Galimas bendradarbiavimas su 
taikomosios srities specialistais 

Pasirenkama didelės skaičiavimų apimties problema ir sprendimas 
lygiagretinamas ant MIF klasterio branduolių 

Stalo žaidimo dirbtinio intelekto kūrimas naudojant 
alfa beta paiešką

Loginiam 2 žaidėjų pilnos informacijos žaidimui kuriamas AI naudojant paiešką 
ėjimų medyje. AI galima gerinti ML, optimizavimo metodų ir kt žinias 
Darbas atliekamas bendradarbiaujant su industrijos atstovu siekieant sukurti 
praktiškai naudingą įrankį (prototipą) NT rinkai sekti ar analizuoti. Konkreti 
užduotis formuluojama kartu su partneriu.

OCL invariantų užtikrinimas SQL duomenų vientisumo 
reikalavimais https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/individ/3k.htm

Apsikeitimo duomenimis tarp skirtingų duomenų bazių 
išteklių sistemos

Systems of Sharing Data Among Disparate Database 
Resources https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/individ/3k.htm

Kompiuterinis biojutiklių ir bioreaktorių veiksmo 
modeliavimas https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/individ/3k.htm

Kompiuterinis bakterijų judėjimo skystyje 
modeliavimas https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/individ/3k.htm

Ištirti refleksyvaus agento programavimą 
produkcinėmis taisyklėmis perceptas–veiksmas

Programming stimulus–response agent with production 
rules percept–action

Parašyti keleto agentų programas. Literatūra: N. Nilsson, Artificial intelligence: a 
new synthesis, 1998

Ištirti loginio išvedimo „forward chaining“ ir 
„backward chaining“ panaudojimą informacinėse 
sistemose su web servisais

Forward chaining and backward chaining logical inference 
in information systems with web services

Galima pradėti nuo demonstracinės sistemos programavimo. REST ir SOAP 
servisų analizė; duomenys JSON formatu; kokybinės charakteristikos, pvz., laikas, 
kaina ir patikimumas kaip „policy“ kintamieji

Agentinis „belief-desire-intention“ programavimas 
sistemoje Jason tikslu ištirti faktų, pareigų ir teisių 
modeliavimą

Agent-based “belief-desire-intention” programming in 
AgentSpeak using Jason: modeling facts, obligations and 
rights

Remtis knyga Bordini, Hübner & Wooldridge (2007) „Programming multi-agent 
systems in AgentSpeak using Jason“ ir atlikti tyrimą. Pavyzdžiuose ištirti agentų 
„įsitikinimų - norų - ketinimų“ atitikimą faktams, pareigoms ir teisėms

Faktų, pareigų ir teisių bei jų nesuklastojamumo 
programavimas išmaniųjų sutarčių kontekste.

Programming facts, obligations and rights in smart 
contracts

Pasirinkti dominančią tematiką, pvz., „smart contracts“ ir technologiją, pvz., 
Solidity kalbą. Atlikti tyrimą. Aprašyti demonstracinius pavyzdžius

Lėktuvo trajektorijos vizualizavimas 3D kompiuterinės 
grafikos sistemoje

Pasirinkti dominantį grafikos įrankį, remtis studentų kurta sistema MATLAB 
aplinkoje ir pritaikyti Vilniaus oro uosto žemėlapiui

Objektų aptikimas naudojantis giliaisiais neuroniniais 
tinklais
Giliųjų neuroninių tinklų taikymas su nebalansuotomis 
duomenų aibėmis
Vaizdų transliacija naudojantis giliaisiais neuroniniais 
tinklais

detaliau: galime susiskambinti per TEAMS :) [ 
https://developers.google.com/blockly ]

Kvantinių kompiuterių simuliatoriai ir kvantinis 
sistemos mokymasis

Quantum Computer Simulators And Quantum Machine 
Learning

Decentralizuotas realaus laiko komunikavimas 
žiniatinklyje 

Apgaulingų šablonų vengimas projektuojant užklausas 
dėl sutikimo leisti slapukus

Apgaulingi šablonai skirti skatina naudotoją rinktis veiksmus, naudingus 
paslaugos ar produkto tiekėjams. Užklausų tekstai dažnai ragina vartotoją 
pasirinkti pasirinkimą nenaudingą naudotojo privatumui. Remiantis žemiau 
pateikta* ir kitomis publikacijomis darbe bus nagrinėjami privatumo ir saugumo 
užtikrinimo principai ir projektavimo gairės, analizuojami taikomi apgaulingi 
šablonai. Bakalauro darbe rasti apgaulingi bus perprojektuojami ir 
suprogramuojami.
* Graßl, P., Schraffenberger, H., Zuiderveen Borgesius, F., & Buijzen, M. (2021). 
Dark and Bright Patterns in Cookie Consent Requests. Journal of Digital Social 
Research, 3(1), 1-38. https://doi.org/10.33621/jdsr.v3i1.54

Apgaulingi šablonai skirti manipuliuoti vartotojo pasirinkimus produkto ar 
paslaugos tiekėjo naudai. Šie šablonai plačiai naudojami elektroninės komercijos 
puslapiuose ar prašant sutikimo prieigai prie privačių naudotojo sąveikos 
duomenų. Vienas iš būdų apsaugoti naudotojus nuo manipuliacijų  yra 
apmokymas juos atpažinti. Šioje temoje siekiama sukurti naudotojų mokymo 
priemonę, apmokančią naudotojus  atpažinti apgaulingus šablonus.  Šiame tikslui 
pasiekti analizuojamos mokymo priemonių panaudojamumo gairės ir 
apgaulingių šablonų tipai, formuluojami naudotojų poreikiai bei projektuojamas 
naudotojo interfeisas. Bakalauro darbe mokymo priemonė turi būti realizuota. 
Mokymo priemonės formatą pasirinkts studentas.

Naudotojo apsauga nuo duomenų vagystės  

Naudotojo apsauga nuo duomenų vagystės atakų yra vykdoma dviem kryptimis: 
apmokant naudotoją atpažinti apgaulingos laiškus ar  prisijungimo puslapius bei 
kuriant atsparesnius plagijavimui naudotojo interfeisus. Šioje temoje 
apžvelgiami  duomenų vagystės atakų tipai ir plagijavimą apsunkinančios 
naudotojo interfeiso projektavimo gairės. Bakalauro darbe gali būti kuriama 
mokymo priemonė, skirta apmokyti naudotoją atpažinti apgaulingus naudotojo 
interfeisus arba perprojektuojami ir realizuojami atsparesni plagijavimui 
naudotojo interfeiso sprendimai.  

Panaudojamumo ir saugumo derinimas mobilioje 
autentifikacijoje 

Šiame darbe nagrinėjamas naudotojo autentifikacijos saugumo užtikrinimo gairių 
atitikimas panaudojamumo principams. Tema apima saugumo gairių  surinkimą 
analizuojant literatūrą ir esamus taikymus. Projektinėje dalyje surinktos gairės 
pritaikomos projektuojant ir realizuojant patobulintą autentifikacijos 
būdą.Naudingas šaltinis pradžiai:Laka, Pawel, and Wojciech Mazurczyk. “User 
Perspective and Security of a New Mobile Authentication Method.” 
Telecommunication Systems 69, no. 3 (November 1, 2018): 
365–79. https://doi.org/10.1007/s11235-018-0437-1.

Paveikslų generavimas pasitelkiant neuroninius tinklus 
(daugiau informacijos čia: 
http://uosis.mif.vu.lt/~zledas/)
Kompiuterinis švytinčių bakterijų formuojamų 
struktūrų modeliavimas (daugiau informacijos čia: 
http://uosis.mif.vu.lt/~zledas/)

Computational Modeling of Luminous Bacteria Self-
Organization

Saviorganizuojanti agentinė sistema komponavimo 
uždaviniui spręsti

Self-organizing agent system for solving the composition 
problem

Komponavimas yra sistemos surinkimas iš gatavų sudedamųjų dalių. Šio darbo 
tikslas - sukurti saviorganizuojančią daugiaagentę sistemą pasirinktojo tipo 
komponavimo atvejui (pvz.,programų sistemos sukomponavimas, mazgų 
surinkimas konvejeriuose) įgyvendinti.

Imitaciniu mokymu paremtas kontroleris mobiliojo 
roboto navigacijai

Imitation learning-based controller for mobile robot 
navigation

Simuliatoriaus (pvz. Gazebo) aplinkoje apmokyti ir ištirti neurotinklus (pvz. iš 
kameros, arba LIDAR įeities), kurie leisų robotui naviguoti apmokyta trajektorija.
Taipogi reiktų pasiruošti tam ROS paremtą infrastruktūrą (roboto, pasaulio 
modeliai, pan.). Galimi neurotinklų modeliai: kovoliuciniai, rekurentiniai, 
transformeriai, ar kiti studento pasiūlyti tinklai. 

Slaptažodžio generavimas pasitelkiant kontekstinę 
informaciją

Kalbos modelio skirto generuoti slaptažodžius apmokymas. Mokant kalbos 
modelį būtų įtraukiama informacija žinoma apie objektą.

Semantic search in the Lithuanian language and writing 
resources Išanalizuoti įvairius tekstinės paieškos algoritmus ir patobulinti Raštija.lt 

semantinę paiešką.

Tema Verslo ir apskaitos valdymo sistemos ir 
duomenų saugyklos Potemė OLAP technologijos

Theme Business and accounting management systems and 
data warehouses Subtopic OLAP technologies

Daugiau papildomos informacijos E-mail minkevicius.saulius@gmail.com Vienas 
iš darbo uždavinių gali būti  – ištirti duomenų saugyklų programinės įrangos 
(OLAP) būtinumą, panaudojimą ir vystymosi perspektyvas. 

Tema Naujausios programavimo technologijos Potemė 
Automatinis programų testavimas

Topic Latest programming technologies Subtopic Automatic 
application testing

Daugiau papildomos informacijos E-mail minkevicius.saulius@gmail.com. Darbo 
tikslas – panaudojant šiuolaikinius matematinius metodus, sukurti sudėtingų 
programinių sistemų automatinio testavimo metodus (kas labai aktualu 
programavimo technologijų praktikoje). 

Tema Naujausios programavimo technologijos Potemė 
Vaizdų technologijos panaudojimas elektroninėje 
komercijoje

Theme Latest Programming Technologies Subtopic Using 
Image Technology in E-Commerce

Daugiau informacijos minkevicius.saulius@gmail.com. Vienas iš darbo uždavinių 
gali būti  – ištirti vaizdus ir jų struktūrą, siekiant panaudoti naujausiose 
elektroninės komercijos technologijose (tipinis pavyzdys – automobilių numerio 
skenavimas stovėjimo aikštelėse).

Tema Naujausios programavimo technologijos Potemė 
Dronų programinė įranga

Topic Latest programming technologies Subtopic Drones 
software

Daugiau informacijos minkevicius.saulius@gmail.com. Būtų tiriama komercinė ir 
open source programinė įranga, skirta dronų valdymui.

Tema Naujausios programavimo technologijos Potemė 
Blochain technologija ir išmanieji kontraktai 

Theme Latest programming technologies Subtopic Blochain 
technology and smart contracts

Daugiau informacijos minkevicius.saulius@gmail.com. Būtų nagrinėjami išmanūs 
kontraktai (pavyzdžiui, nekilnojamo turto), sukurti Blockchain technologijos 
pagrindu. 

Sudėtingų simbolinių skaičiavimų sprendimas taikant 
giliuosius neuroninius tinklus

Sistemų apjungiančių vaizdą, garsą ir tekstą kūrimas naudojant giliuosius 
neuroninius tinklus

Echokardiografinių prognostinių modelių grįstų 
mašininiu mokymu kūrimas

Creation of prognostic machine learning models on 
echocardiography data. 

Funkcinių baltimų sekų generavimas naudojant 
generatyvinius modelius (pavyzdžiui GVAE). 

Functional protein sequence generation using generative 
networks (for example GVAE). 

Baltimų stabilumo prognozavimas naudojant giliuosius 
neuroninius tinklus ir fireprot duomenų bazę. 

Protein stability estimation using neural network models 
and fireprot database. 

Echokardiografinių duomenų analizė ir prognostinių 
modelių kūrimas

Creation of prognostic models and data analysis of 
echocardiography data. 

Ši tema sietusi, ir su profesinės praktikos pasirinkimu atlikti VU Santaros 
klinikose

Skrydžių trajektorijų sistemų modeliavimas ir modelių 
kūrimas

Modeling and creation of statistical systems of flight 
trajectories

Formalių specifikacijų taikymas apibrėžiant ir 
komponuojant integravimo šablonus

Formal specification for enterprise integration patterns and 
their applications

LT: Sudaryti dalies integravimo šablonų 
(https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/) formalias 
specifikacijas,  suformuluoti jų savybes, patikrinti, kokiomis sąlygomis šios 
savybės yra išlaikomos. Temą galima specializuoti koncentruojantis į integravimą 
paskirstytoje aplinkoje, eilių ir perkrovos valdymą, sistemos stebėjimą ir 
gyvybingumą ir pan.
EN: A student should design a formal specification for a subset of integration 
patterns (https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/), identify their 
properties and investigate the conditions for them to hold. This topic can be 
narrowed by considering integration in the distributed system, queueing and 
overload management, system monitoring and robustness, etc.

Formalių specifikacijų taikymas projektuojant 
paskirstytas sistemas

LT: Pasirinktam paskirstytam algoritmui (pvz. Kademlia) ar sistemai (pvz. Kafka 
replication, Riak KV, RabbitMQ distribution, LevelDB) sudaryti formalią 
specifikaciją TLA+ specifikavimo kalba 
(https://lamport.azurewebsites.net/tla/book-02-08-08.pdf). Naudojant sudarytą 
formalią specifikaciją ištirti to algoritmo/sistemos elgseną, kokiomis savybėmis ji 
pasižymi.
EN: A student should develop a formal specification in the TLA+ language 
(https://lamport.azurewebsites.net/tla/book-02-08-08.pdf) for a chosen 
distributed algorithm (e.g. Kademlia) or a system (e.g. Kafka replication, Riak KV, 
RabbitMQ distribution, LevelDB). The specification will be used to investigate 
properties of the selected system or the algorithm.

Išskirstytų sistemų algoritmų formalizavimas ir 
elgsenos tyrimas

Formalization and analysis if algorithms in distributed 
computing

The goal of a thesis would be to investigate behaviour of a chosen algorithm by 
performing experiments, simulations or formal analysis. Network partitioning 
modes (e.g. partial or asymmetric partitions), load, bootlenecks and similar 
unusual settings should be addressed in the case of experiments and 
simulations. The other possible approach is to design a formal model (in TLA+, 
Isabelle, or some other language) of an algorithm and to either check its 
properties using model checker or prove them using an interactive prover.
Examples of such algorithms:
  - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01176110/file/JACM.pdf
  - https://eprint.iacr.org/2016/199.pdf
  - https://www.usenix.org/conference/osdi20/presentation/balakrishnan

Ištirti galimybes valdyti Android programėles balso komanda, apžvelgti balso 
vartotojo sąsajas (voice user interface), fokusuotis į Android Auto, Wearable ar 
TV valdymą bei pasiūlyti probleminės srities sprendimą (pvz. padėsiantį 
sutaupyti laiko, padidinti saugumą vairuojant ar pan)
Ištirti Flutter 2 galimybes kuriant Progressive web app, Single page app bei 
perpanaudojant kodo dalį tarp mobilių programėlių skirtų Android ir iOS bei 
Web.
Dabar "madinga" daryti struktūrizuotas literatūros apžvalgas. Yra keletas kažkiek 
skirtingų jų darymo metodikų, pvz.:
- Systematic Literature Review
- Multivocal Literature Review
- Systematic Mapping Study
Kursinis darbas tikslas išnagrinėti ir palyginti šias metodikas (kada kokią 
tinkamiau naudoti).

Kalbą generuojantys neuroniniai tinklai lietuvių kalbai, 
DeepVoice, WaveNet ir kt.

Kalbą atpažįstantys neuroniniai tinklai lietuvių kalbai, 
DeepSpeech ir kt.

Gilūs neuroniniai tinklai akcijų kainų laiko eilutėms 
prognozuoti

Naudojant Arduino ar pan. MC realizuoti DNT ir naudojant sensorius atpažinti 
aplinka ar objektus, pritaikyti IoT

Neuroninių tinklų panaudojimas balansavimui
 

Naudojant giroskopus sukurti balansuojantį robotą panaudojant neuroninius 
tinklus ir palyginant su tradiciniais metodais. Šiam tikslui panaudoti 
coppeliarobotics.com, vėliau realybėje.

Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas 
autonominiam besimokančiam robotui

Panaudoti roboto sensorių duomenis mokymuisi. Pradžioje virtualioje aplinkoje 
coppeliarobotics.com, vėliau realybėje.

Neuroninių tinklų panaudojimas mikrokontroleriuose 
ir mikrokompiuteriuose

Application of neural networks in microcontrollers and 
microcomputers

Ištirti kaip geriausia realizuoti neuroninius tinklus MC ir naudojant sensorius 
atpažinti aplinka ar objektus pritaikyti IoT.

Neuroninių tinklų panaudojimas roboto sąnario 
judesio optimizavimui

Utilization of neural networks for optimization of robot 
joint motion

 Neuroninių tinklų pagalba prognozuoti kaip maksimaliai pagreitinti stepper 
variklio sukimąsi priklausomai nuo apkrovimo ir dabartinio greičio, prognozuoti 
tikimybe kad jis praleis žingsnį nuo perkrovos.

Neuroninių tinklų panaudojimas roboto rankos 
judėjimo kelio optimizavimui

Utilization of neural networks for optimization of robot arm 
path

 Atlikti objekto lokalizacija naudojant 3 ir daugiau Wifi, Bluetooth ar kt. 
įrenginius.

Tai man įdomi kryptis, tačiau temą būtina siaurinti. Kokia kryptimi - būtų galima 
sutarti individualiai.
Plačiau: http://klevas.mif.vu.lt/~grimsa/research/current.html

Elektroninė atpažintis ir elektroninių operacijų 
patikimumo užtikrinimo paslaugos: eIDAS reglamento 
įgyvendinimo praktikoje problemos

Ši tema yra multidisciplininė. Jos esmė yra tokia: pirmiausia studentas privalo 
pristatyti temą iš teisinės pusės, t.y. kokia buvo problema visuomenėje ir dėl ko 
Europos Sąjungos teisėje atsirado esminis naujas teisinis reguliavimas (šiuo 
atveju – eIDAS reglamentas). Tada studentas privalo pasirinkti savo praktinio 
tyrimo objektą ir išsiaiškinti, su kokiomis IT technologijų taikymo problemomis 
praktikoje susiduria verslas arba valstybinės organizacijos, kai praktikoje taiko 
naująjį teisinį reguliavimą. Studentas privalo išskirti tokias IT problemines sritis 
santykyje su ES reglamentu, jas pristatyti ir pateikti savo, jau kaip IT specialisto 
pasiūlymus ir rekomendacijas verslui ar valdžios institucijoms kaip pasiekti 
technologijų atitikimo ES reglamentų reikalavimams.

ES BDAR įgyvendinimo elektroninėse parduotuvėse 
praktiniai aspektai

Ši tema yra multidisciplininė. Jos esmė yra tokia: pirmiausia studentas privalo 
pristatyti temą iš teisinės pusės, t.y. kokia buvo problema visuomenėje ir dėl ko 
Europos Sąjungos teisėje atsirado esminis naujas teisinis reguliavimas (šiuo 
atveju – BDAR). Tada studentas privalo pasirinkti savo praktinio tyrimo objektą ir 
išsiaiškinti, su kokiomis IT technologijų taikymo problemomis praktikoje 
susiduria verslas arba valstybinės organizacijos, kai praktikoje taiko naująjį teisinį 
reguliavimą. Studentas privalo išskirti tokias IT problemines sritis santykyje su ES 
reglamentu, jas pristatyti ir pateikti savo, jau kaip IT specialisto pasiūlymus ir 
rekomendacijas verslui kaip pasiekti technologijų atitikimo ES reglamento 
reikalavimams.

Blokų grandinių ir dirbtinio intelekto iššūkiai teisiniam 
reguliavimui

Tai multidisciplininė tema, kurioje susiduria technologijos, teisė ir net filosofija 
(etika). Šia tema jau  du studentai praeityje jau yra apsigynę bakalauro darbus. 
Nors tema anksčiau buvo labai „ant bangos“, dabar kažkiek aktualumas 
sumažėjo, tačiau diskusijos teisininkų ir IT specialistų bendruomenėse vis dar 
labai intensyvios.

Elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto 
svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo 
paslaugos: praktiniai aspektai

Ši tema yra multidisciplininė. Jos esmė yra tokia: pirmiausia studentas privalo 
pristatyti temą iš teisinės pusės, t.y. kokia buvo problema sertifikavimo paslaugų 
sektoriuje ir dėl ko Europos Sąjungos teisėje atsirado esminis naujas teisinis 
reguliavimas (šiuo atveju – eIDAS reglamentas). Tada studentas privalo pasirinkti 
savo praktinio tyrimo objektą ir išsiaiškinti, su kokiomis IT technologijų taikymo 
problemomis praktikoje susiduria verslas arba valstybinės organizacijos, kai 
praktikoje taiko naująjį teisinį reguliavimą. Studentas privalo išskirti tokias IT 
problemines sritis santykyje su ES reglamenti, jas pristatyti ir pateikti savo, jau 
kaip IT specialisto pasiūlymus ir rekomendacijas verslui ar valdžios institucijoms 
kaip pasiekti technologijų atitikimo ES reglamentų reikalavimams.

Elektroninio registruoto pristatymo paslaugos: 
praktiniai aspektai

Ši tema yra multidisciplininė. Jos esmė yra tokia: pirmiausia studentas privalo 
pristatyti temą iš teisinės pusės, t.y. kokia buvo problema sertifikavimo paslaugų 
sektoriuje ir dėl ko Europos Sąjungos teisėje atsirado esminis naujas teisinis 
reguliavimas (šiuo atveju – eIDAS reglamentas). Tada studentas privalo pasirinkti 
savo praktinio tyrimo objektą ir išsiaiškinti, su kokiomis IT technologijų taikymo 
problemomis praktikoje susiduria verslas arba valstybinės organizacijos, kai 
praktikoje taiko naująjį teisinį reguliavimą. Studentas privalo išskirti tokias IT 
problemines sritis santykyje su ES reglamenti, jas pristatyti ir pateikti savo, jau 
kaip IT specialisto pasiūlymus ir rekomendacijas verslui ar valdžios institucijoms 
kaip pasiekti technologijų atitikimo ES reglamentų reikalavimams.

Naujosios patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
teikimo praktikoje problemos: elektroninių laiko žymų 
kūrimas, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo 
galiojimo patvirtinimas, elektroninio parašo ir 
elektroninio spaudo ilgalaikė apsauga

McEliece viešojo rakto kriptografinės sistemos 
saugumo tyrimas 

Study of the security of the McEliece public-key 
cryptosystem

Programiniai sprendimai įgyvendinantys darbo 
aplinkos sužaidybinimą

Sužaidybinimas (angl. gamification) - tai žaidimo elementų pritaikymas srityse, 
kurios įprastu atveju nėra susijusios su žaidimu (plačiau: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification). Pasirinkus šią temą studentui 
reikėti apžvelti, kokie programiniai sprendimai taikomi norint sužaidybinti darbo 
aplinką, kokios kyla problemos, kokie dažniausiai priimami techniniai sprendimai 
ir pan.

Čia aprašytos tik gairės, pačią temą dar reikėtų tikslinti susitikus su dėstytoju. 
Detalesnė informacija pateikiama dėstytojo puslapyje 
(https://klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/). Prieš renkantis temą studentas 
būtinai turi susipažinti su dėstytojo keliamais bendraisiais reikalavimais (https://
klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/reikalavimai/).

IoT įrenginiai ir jų panaudojimas pasirinktoje 
dalykinėje srityje

Norint pasirinkti rašyti darbą šia tema, būtina rašant dėstytojui kartu parašyti, 
kokioje dalykinėje srityje norima nagrinėti IoT panaudojimą. Kitaip tariant, jau 
pasirenkant šią temą studentas turi pasiūlyti savo norimą dalykinę sritį ir mokėti 
pagrįsti, kodėl šioje srityje verta nagrinėti IoT panaudojimą Pasirinkus darbą šia 
tema reikėtų panagrinėti pačius IoT įrenginius ir ištirti, kur dalykinėje srityje šie 
įrenginiai jau naudojami, kur juos bandoma panaudoti ir kur dar būtų galima 
pritaikyti.

Čia aprašytos tik gairės, pačią temą dar reikėtų tikslinti susitikus su dėstytoju. 
Detalesnė informacija pateikiama dėstytojo puslapyje 
(https://klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/). Prieš renkantis temą studentas 
būtinai turi susipažinti su dėstytojo keliamais bendraisiais reikalavimais (https://
klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/reikalavimai/).

Papildytos realybės ir mišrios realybės programų 
sistemų kūrimo problemos

Development Problems of Software based on Augmented 
and Mixed reality

Pasirinkus darbą šia tema, studentui teks įsigilinti į tokios programinės įrangos 
kūrimo ypatybes, nustatyti dažniausiai taikomus projektavimo šablonus ir 
architektūrinius stilius, išskirti pagrindines šių programų kūrimo problemas ir 
pan.

Čia aprašytos tik gairės, pačią temą dar reikėtų tikslinti susitikus su dėstytoju. 
Detalesnė informacija pateikiama dėstytojo puslapyje 
(https://klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/). Prieš renkantis temą studentas 
būtinai turi susipažinti su dėstytojo keliamais bendraisiais reikalavimais (https://
klevas.mif.vu.lt/~kuosis/vadovavimas/reikalavimai/).

Konvoliuciniai tinklai, kapsulių tinklai. Informacijos klasifikavimas, 
segmentavimas, prognozavimas. Mažos duomenų imties problema, paveikslėlių 
palyginimo problema, giliosios klastotės, paveikslėlio stiliaus perdavimo 
problema. Užduotis sukonkretinama indvidualiai.
Reiktų patobulinti paveikslėlių trejetais apmokomą neuroninį tinklą panaudojant 
radialinėmis bazinėmis funkcijomis pagrįstą kainos funkciją.
Spausdinti teksto atpažinimas, buhalterinių dokumentų atpažinimas ir 
interpretavimas. Užduotis sukonkretinama indvidualiai.

Baltymų molekulinių struktūrų sąveikų regionų 
nusakymas naudojant giliojo mokymosi metodus

Baltymai dažniausiai veikia sudarydami kompleksus (oligomerus) iš dviejų ar 
daugiau molekulinių grandinių (monomerų). Šiuolaikiniais baltymų struktūrų 
nusakymo metodais patikimai nusakyti dažniausiai galima tik pavienių grandinių 
(monomerų) erdvines struktūras, todėl kompleksų modeliavimo problema yra 
labai aktuali. Vienas iš svarbiausių žingsnių modeliuojant kompleksą yra nusakyti 
potencialias sąveikos vietas turint tik monomerų struktūras. Molekulinę 
struktūrą galima pavaizduoti kaip grafą ir taikyti grafų analizei tinkamus giliojo 
mokymosi metodus, pvz. grafų konvoliucinius neuroninius tinklus (angl. "graph 
convolutional neural networks"), grafų dėmesio tinklus (angl. "graph attention 
networks") ir kitus. Duomenys apmokymui, validavimui ir testavimui yra laisvai 
prieinami "Protein Data Bank" duomenų bazėje. Siūlomo darbo tikslas: sukurti 
baltymo monomero struktūros sąveikų regionų nusakymo programą. Darbą 
rinktis gali daugiau negu vienas studentas, tokiu atveju studentai bandys taikyti 
skirtingus giliojo mokymosi metodus. Darbo vadovas: dr. Kliment Olechnovič 
(kliment.olechnovic@bti.vu.lt) iš VU Gyvybės Mokslų Centro Bioinformatikos 
skyriaus.
Ablation studies and controlled experiments are under-valued, yet carefully 
designed experiments consistently lead to new insights in research and industry. 
The focus of this research project is to perform an ablation study of deep neural 
networks for speech to text modelling. Kontaktai 
https://www.linkedin.com/in/jevgamper/ Konsultantas Linas Petkevičius

Kompiuterinių sistemų skaitinis įvertinimas naudojant 
statistinio modelių patikrinimo ar simuliavimo 
metodus

Quantitative evaluation of computer-based systems by 
statistical model checking or simulation

Kompiuterinių sistemų verifikavimas naudojant 
modelių patikrinimo ar teoremų įrodymo metodus

Verification of computer-based systems by model checking 
or theorem proving
Proof assistants (frameworks for automated theorem 
proving)

Migravimas iš monolito į microservisų architektūrą 
metodika

Palyginimas tarp architektūrų, kokie sprendimai migruoti egzistuoja ir pasiūlyti 
savo variantą. Detaliau galima pasitarti per teams

Reaktyvinio programavimo taikymas moderniose 
aplikacijose
Priklausomybių valdymas tarp didelio skaičiaus 
programinių sprendimų kūrimo komandų

Managing Dependencies Between Multiple Software 
Development Teams

Many software products and solutions are being built by multiple software 
development teams. Having multiple teams introduces coordination challenges. 
Different Scaled Agile Frameworks present ways how to form software 
development teams and organize collaboration between them, aiming for 
process efficiency. The goal is to investigate different options of team formation 
and dependency management, compare them and provide guidelines for how to 
choose an option depending on the situation. Possible future work may include 
empirical studies.

Duomenų bazės pakeitimų automatinio diegimo 
proceso, jį palaikančių įrankių, tyrimas

Database changes Continuous Delivery workflow and 
supporting tools analysis

Darbas apimtų šiuos klausimus: Kokie yra nuolatinio diegimo principai, tikslai ir 
geriausios praktikos? Kokios yra duomenų bazės pakeitimų diegimo problemos ir 
kaip jos sprendžiamos automatiniame diegime? Ar yra įrankių rinkinys, kurį kartu 
su geriausiomis praktikomis būtų galima naudoti DB pakeitimų automatiniam 
diegimui įmonės/organizacijos aplinkoje?

Semantinės paieškos ir ontologijos modeliavimas 
kultūros paveldo sistemose

Modelling of semantic search and ontology in cultural 
heritage system

Tiriamos ontologijų sudarymo kultūros paveldo (bibliotekų, muziejų, archyvų) 
sistemose galimybės apimant asmenvardžius, vietovardžius, chronologijas, 
tematikas, bei modeliuojant jų panaudojimą plėtojant semantines paieškas

Skaitmeninių bibliotekų sistemų, pagrįstų objektais ir 
jų santykiais, modeliavimas ir kūrimas

Modeling and development of digital library systems based 
on objects and their relationships

Tiriami FRBR, LRM koncepcijų taikymo bibliotekų informacijos sistemų 
įgyvendinime modeliai, galimybės, sprendimai

Taikymų ir sprendimų, pagrįstų erdviniais duomenimis 
ir erdvinės analizės metodais, tyrimas ir modeliavimas

Research and Modelling of Applications and Solutions 
based on spatila data and spatial analysis metods 

Remiantis www.geoportal.lt teikiamais duomenimis ir analizės metodais tiriami 
ir konstruojami sprendimai tam tikros pasirinktos konkrečios problemos 
sprendimui (pvz. kompleksinių maršrutų planavimui, pasirinktų vietovių 
vertinimui ar paieškai, ir panašiai) 
Palyginti informacijos perdavimo ir saugojimo technologijas naudojamas 
Lietuvoje IoT infrastruktūroje

Programavimo kalbos su priklausomais tipais 
transliavimas į Go programavimo kalbą

Dependently typed programming language translation to 
Go programming language


