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Pirmoji pavaduojanti atstovė COST veiklos IC1304 valdymo komitete lekt. dr. Rasa Brūzgienė 
dalyvavo 3-jų dienų susitikime 2015 m. balandžio 15-17 d. Viurcburge (Vokietija), kurių metu vyko  1-
asis atviras mokslinis seminaras, 1-asis valdymo komiteto posėdis ir WG1-WG3 darbinių grupių 
susirinkimas.  

 

Balandžio 15 d. 1-asis atviras mokslinis seminaras buvo organizuotas dviem etapais: COST 
veiklos vasaros mokyklos uždarymas ir kviestinių mokslininkų pranešimų pristatymas-diskusija su 
šalių atstovais. Šio seminaro darbotvarkė:  

08.30 – 09.00 Registration 
09.00 –09.15 Welcome Rob van der Mei (CWI, Chair of COST ACROSS), Christian Schwarz 
(Univ. Würzburg) 
09.15 – 10.30 Keynote presentation –Chair: Thomas Zinner (Univ. Würzburg) 
Marco Hoffmann (Nokia Networks), A Vendor's Point of View on SDN and NFV in Mobile 

Networks 
10.30 – 11.00 Closing Session Summer School “NFV meets Big Data”, Thomas Zinner (Univ. 

Würzburg) 
11.00 – 11.30 Coffee Break 
11.30 –12.30 Invited presentation –Chair: Rob van der Mei (CWI) 
Maris van Sprang (IBM): Who Needs Humans to Run Computer Systems? Role of Big Data 
Analytics in Running Tomorrows Computers Illustrated with Todays Examples 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 –15.00 Invited presentations – Chair: Hans van den Berg (TNO) 
Piotr Zuraniewsky (TNO): The GÉANT project CoCo: Development of an SDN - based Virtual 
Private Network Service 
Joost Bosman (CWI): Real - Time QoS Control for Service Orchestration 
15.00 – 15.30 Coffee Break 
15.30 – 17.00 Invited presentations – Chair: Hans van den Berg (TNO) 
Dimiter Avresky(IRIANC): FP7 PANACEA: Solutions for Proactive Autonomic Management of 
Cloud Resources 
Giovanni Toffetti (Zurich University of Applied Sciences): FP7 MCN: Mobile Cloud Networking 
 

Balandžio 16 d. vyko 1-asis IC1304 veiklos valdymo komiteto posėdis, kurį sveikinimo kalba 
atidarė pirmininkas prof. Rob van der Mei bei supažindino su valdymo komiteto posėdžio darbotvarke. 
Prof. Rob van der Mei pateikė informaciją apie pasikeitimus, įvykusius po paskutinio valdymo 
komiteto posėdžio (dalyvaujančių šalių - narių skaičių, veiklos biudžetą ir jo planuojamą panaudojimą 
2-aisiais veiklos metais (2015 m.), trumpalaikius mokslo vizitus ir tolimesnes gaires jų vykdymui). 
Aptartas patvirtintas veiklos biudžetas 2015 metais, numatant konkrečias lėšas dviems valdymo 
komiteto posėdžiams, 3 atviriems moksliniams seminarams, 10 trumpalaikių mokslinių vizitų, vasaros 
mokyklai bei rezultatų sklaidai. Aptarta esama dalyvaujančių skirtingų lyčių, jaunųjų mokslininkų 
statistika bei nuspręsta skatinti šių grupių atstovus aktyviau prisijungti prie vykdomos COST veiklos. 
Aptartas trumpalaikių mokslo vizitų ir vasaros mokyklų aktyvumas bei biudžeto panaudojimas 2-aisiais 



metais. Aptarta balandžio mėnesį vykusi vasaros mokykla, dalyvių ir dėstytojų skaičius, pasiekti 
rezultatai, panaudotos lėšos. Nuspręsta organizuoti sekančią vasaros mokyklą tokiu pačiu laikotarpiu, 
kaip ir vyko šiemet (2016 m. balandžio mėn.). Apžvelgtos strateginės idėjos trumpalaikių mokslo vizitų 
vykdymui, kadangi antraisiais veiklos vykdymo metais planuojama iki 10 tokių vizitų. IC1304 veiklos 
valdymo komiteto pirmininkas pateikė informaciją apie veikiantį COST veiklos tinklalapį 
(http://www.cost-across.nl), jame sukurtą zoną tik veiklos šalių atstovams, bei prieigos prie šios zonos 
suteikimą. Diskutuota apie pramonės atstovų dalyvavimą COST veikloje, esančius atstovus (SAP 
(Vokietija), PowerFolder (Vokietija), Intracom (Graikija), Telefonica (Ispanija), Intel ir kt.) ir naujų 
atstovų priėmimą. Pirmaisiais veiklos vykdymo metais WG1-WG3 darbinėse grupėse buvo sudarytos 
atskiros mokslininkų grupės pagal 14 COST IC1304 veiklą apimančių potemių. Valdymo komiteto 
posėdžio metu kiekvienos iš 14 potemių koordinuojantys atstovai pateikė ataskaitą apie vykdomus ir 
suplanuotus tolimesnius mokslinius darbus, pasiektus rezultatus, grupės dalyvių skaičių bei pasiektą 
indėlį į bendrus planuojamus COST veiklos rezultatus. Pirmininkas prof. Rob van der Mei pateikė 
informaciją apie naujos šalies-narės Bosnijos ir Hercegovinos prašymą įsijungti į veiklą, kurį visi 
veiklos nariai patvirtino.  

 

Balandžio 17 d. COST IC1304 veiklos šalių atstovai pristatė atliekamus mokslinius darbus ir jų 
sąlytį su WG1, WG2 ir WG3 darbo grupių siektinais rezultatais pagal 14 potemių. Darbo grupių 
posėdžio darbotvarkė: 

1. Wojtek Burakowski: Cloud federation 
2. Valeria Cardellini: A decentralized approach to network-aware service composition 
3. Rasa Bruzgiene: End user-perceived quality estimation in accordance with the correlation 

between QoS/QoE on Internet of Services 
4. Ake Arvidsson: Transport protocols 
5. Christos Tsiaras: Decompiling QoE. 
6. Christian Moldowan: Dimensioning video buffer for specific user profiles and behavior. 
7. Giovanni Toffetti: MITOSIS: distributed autonomic management of service compositions. 
8. Florian Metzger: Context factors in QoE Management 
Kadangi Lietuvos mokslininkų atstovai dalyvauja WG2 „Methods and tools for monitoring and 

service prediction“ darbo grupės veikloje, dr. Rasa Brūzgienė pristatė mokslinį pranešimą tema „End 
user-perceived quality estimation in accordance with the correlation between QoS/QoE on Internet of 
Services“. Jungtiniame WG1-WG3 posėdyje Lietuvos atstovai taip pat susipažino su kitų grupės narių 
vykdomais tyrimais ir diskutavo dėl WG2 darbo grupės veiklos vykdymo tolimesnių planų pagal 
suplanuotas potemes.  

Kitą COST IC1304 veiklos valdymo komiteto posėdį planuojama surengti Lovran (Kroatija) 2015 
m. spalio mėn., kartu organizuojant ir veiklos darbo grupių mokslinį seminarą. 
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