Evropské fondy

Do 12. března 2013 je otevřená kontinuální výzva FET OPENs rozpočtem 46
milionů . Podávání projektů je dvoukolové, projekty prvního kola jsou
hodnoceny průběžně, plný projekt ve druhém kole má pevné uzávěrky.

Oblasti výzkumu budou zahrnovat: (obecně z FP7)
• Stabilitu a bezpečnost síťové infrastruktury a služeb
• Výkon a spolehlivost elektronických systémů a komponent
• Personalizované systémy IKT
• Správu digitálního obsahu 


Text výzvy:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/cooperation/ict/c-ct-201103_en.pdf
Call identifier: FP7-ICT-2011-C
● Date of publication 1: 20 July 2010
● Date from which proposals are receivable: 4 August 2010
● Deadline 31 December 2012, at 17:00:00, Brussels, local time
● Indicative budget
: EUR 46 million
, which is expected to be committed for successful proposals from the cut-off dates up to and including 10-04-2012 (batch 9 to batch 13). A minimum of
EUR 10 million and a maximum of EUR 25 million will be allocated per batch.
See indicative budget breakdown in section 7 of the ICT work programme.
● Topics called:

Future and emerging technologies (budoucí a nové technologie)
ICT-2011.9.1 FET-Open: Challenging current thinking



2. Rozšíření úložných kapacit virtualizačního prostředí
Technologie virtualizovaných serverů je budována na naší univerzitě od roku 2007. S postupným přechodem starších autonomních serverů do této technologie roste i potřeba úložného prostoru jak na produkční data serverů, tak na jejich zálohy.
HP MSA2000, Drive Encl
300 tis. Kč 

3. Posílení výpočetního výkonu virtualizačního clusteru
Technologie virtualizace serverů nám přináší množství výhod při optimalizaci výkonu a výpočetní kapacity serverů. Neméně důležitá je i úspora el. energie. V příštím roce bychom na tuto stále se rozvíjející se technologii rádi převedli další produkční servery. Tento přechod vyžaduje posílení stávajícího virtualizačního clusteru o jeden fyzický server a jeho licenční podporu.
SUN X2270
200 tis. Kč 

Zapojil bych to do projektu související s virtualizací - kompletní virtualizace serverů na univerzitě a také využití cloud-computingu. (dnes hodně inovativní a moderní záležitost).
Zavadeni cloud-computingu na univerzite....


Ukazka reseneho projektu - FET OPEN
FlexCode - Flexible Coding for Heterogeneous Networks
Coordinated by Kungliga Tekniska Hoegskolan, Sweden
6th Framework programme
STREP
2006 - 2009
EU contribution of 1.5M€Communication systems form a defining aspect of modern society. Particularly important in this respect is the transmission of audio-visual information, since it is a fundamental means of human interaction. The rapid growth in network capacity and the increasing diversity of services is associated with a rapidly increasing heterogeneity of network attributes and quality of services (QoS). Current state-of-the-art coding systems for audio and video are designed for a particular scenario, and will fail if faced with a communication channel with different properties. In contrast, we propose to introduce flexibility into source and channel coding algorithms. To this purpose we will develop a new paradigm that replaces off-line coder design by real-time coder design, thus ensuring the optimality of the coder over a large range of environmental conditions (e.g., rate, quality, and robustness requirements imposed by the channel). The new algorithms are expected to retain or improve on the efficiency of current state-of-the-art algorithms. The new paradigm is based on the usage of universal statistical models of the sources and channels, and generic models of distortion. The flexibility is obtained through the use of models that allow analytically derived source and channel coding methods that do not require training.










