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Pavaduojanti atstovė COST veiklos IC1304 valdymo komitete doc. dr. Rasa Brūzgienė dalyvavo 
2-jų dienų susitikime 2015 m. spalio 8-9 d. Lovran mieste (Kroatija), kurių metu vyko  2-asis valdymo 
komiteto posėdis, 4-asis atviras mokslinis seminaras ir WG1-WG3 darbinių grupių susirinkimas.  

2-ąjį IC1304 veiklos valdymo komiteto posėdį sveikinimo kalba atidarė pirmininkas prof. Rob van 
der Mei bei supažindino su valdymo komiteto posėdžio darbotvarke (1 pav.). Prof. Rob van der Mei 
pateikė informaciją apie pasikeitimus, įvykusius po paskutinio valdymo komiteto posėdžio: 
dalyvaujančių šalių - narių skaičių, veiklos biudžetą ir jo panaudojimą per visus 2-us veiklos metus, 
trumpalaikių mokslo vizitų skaičių ir pan.). Aptartas veiklos biudžeto 2015 metais panaudojimas ir 
esamas likutis, likęs po išlaidų valdymo komiteto posėdžiams, 4 atviriems moksliniams seminarams, 10 
trumpalaikių mokslinių vizitų, vasaros mokyklai bei rezultatų sklaidai. Aptarta esama dalyvaujančių 
skirtingų lyčių, jaunųjų mokslininkų statistika. Nuspręsta ir toliau skatinti šių grupių atstovus aktyviau 
prisijungti prie vykdomos COST veiklos. Aptartas trumpalaikių mokslo vizitų (2 pav.) ir vasaros 
mokyklų aktyvumas bei biudžeto panaudojimas 2-aisiais metais. Iš viso per 2-uosius metus įvyko 10 
trumpalaikių mokslo vizitų, tačiau, atsižvelgiant į lėšų likutį 2015 metams, nuspręsta dar padidinti šį 
skaičių, organizuojant 6 trumpalaikius mokslo vizitus šiais metais. Diskutuota dėl trečiaisiais veiklos 
vykdymo metais organizuojamos vasaros mokyklos ir nuspręsta organizuoti sekančią vasaros mokyklą 
2016 m. balandžio mėn. Kroatijoje (3 pav.). Apžvelgtos strateginės idėjos COST veiklos moksliniams 
uždaviniams (4 pav.) bei aptarta kaip būtų galima dar labiau skatinti ir didinti trumpalaikių mokslo 
vizitų kiekį 2016 metais. IC1304 veiklos valdymo komiteto pirmininkas pateikė informaciją apie 
veikiantį COST veiklos tinklalapį, jame esančią informaciją ir sukurtą zoną tik veiklos šalių atstovams, 
bei prieigą prie šios zonos. 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. 
Trumpalaikių mokslo vizitų dalyviai arba jų vadovai pateikė ataskaitas apie įvykdytus tikslus ir 
uždavinius jų metu bei indėlį į COST ACROSS veiklą.  

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. Kurt Tutschku, “Towards Multi-layer Performance Management in Cloud Networking and NFV 
Infrastructures” 

2. Poul Heegaard, “Managed Dependability in Interacting Systems” 
3. Steven Latre, “Fault-Tolerant Application Placement in Heterogeneous Cloud Environments” 
4. Christos Tsiaras,” Schengen Routing: A Compliance Analysis” 
5. Lea Skorin-Kapov, Ognjen Dobrijevic, „Ongoing Research Activities at Uni-ZG: QoE-centric 

Management in SDNs“ 
6. Andreas Kassler, “Energy Efficient Control of Virtual Machine Consolidation under Uncertain 

Input Parameters for the Cloud” 
7. Stoyan Poryazov and Emiliya Saranova, “On the Cost/Efficacy and Cost/Effectiveness Ratios in 

telecommunication service systems with QoS guarantees” 
8. Denis Trcek, “Lightweight / Green Protocols for IoT services” 



9. Wojtek Burakowski, “Traffic Management for Federations of Clouds” 
WG2 „Methods and tools for monitoring and service prediction“ darbo grupės nariai, kurių tarpe 

yra ir Lietuvos atstovai, valdymo komiteto posėdžio metu nusprendė organizuoti jungtinį eksperimentų 
vykdymą, siekiant naujų rezultatų ir idėjų tolimesniems COST veiklos uždaviniams įgyvendinti. 
Jungtiniame WG1-WG3 posėdyje Lietuvos atstovai diskutavo dėl WG2 darbo grupės veiklos vykdymo 
tolimesnių planų pagal suplanuotas potemes.  
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4 pav. Strateginės idėjos COST veiklos moksliniams uždaviniams 
 
Kitą COST IC1304 veiklos valdymo komiteto posėdį planuojama surengti Varšuvoje (Lenkija) 

2016 m. balandžio arba gegužės mėn., kartu organizuojant ir COST veiklos darbo grupių mokslinį 
seminarą. 
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