
 

TIRANT - Sol·licitud d'hores de càlcul per a un nou projecte. 
Dades del sol·licitant:

Nom i Cognoms

E-Mail:                  

1.- Títol de l'Activitat:

Títol de l'Activitat 

Àrea:

2.- Descripció del Projecte de Recerca

És aquesta una Activitat de Prova?: 

És aquesta una activitat de llarga durada (durarà més d'un període)?:  

Breu descripció del Projecte (màxim 1500 paraules): 

Grant References: 

Breu descripció del projecte: 
(Si aquesta activitat està emmarcada en un context tecnològic o projecte industrial)

   

                                                                                                     FORMULARI DE SOL·LICITUD D'HORES DE CÀLCUL

Més informació: tirant@uv.es                     [Última actualització: 05/04/11]

http://www.uv.es/
initiator:tirant@uv.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:cea02f2bfa012d4386e883b2caa5e2a2



Activitat específica proposada:   

Resum d'algorismes computacionals i codis emprats: 

3.- Programari i Llibreries Numèriques:

Programari requerit:  

Més informació: tirant@uv.es                     [Última actualització: 05/04/11]



4.- Descripció de l'Equip de Recerca:

Nom del Líder de l'Equip:

Nom: 

Institució:

E-Mail:

Telèfon:

Curriculum Vitae del Líder de l'Equip:  

Noms i E-mails dels membres que necessiten usuari a Tirant: 

Les cinc publicacions més rellevants, en els darrers cinc anys, dels membres de 
l'equip de recerca: 

 

 

 

 

5.- Recursos:

Recursos requerits estimats per a l'Activitat durant el període:

Comunicació entre processos

Nombre de processadors per treball          des de              fins    (Màx.504)

Nombre estimat de treballs a llançar          des de              fins

Durada mitjana de treball (en hores)         des de              fins
 
Espai en disc total requerit (GB)                des de              fins
 
Espai en scratch total requerit (GB)           des de              fins

Més informació: tirant@uv.es                     [Última actualització: 05/04/11]



Estimació del total de recursos que l'activitat requerirà fins que es complete
(incloent el present i els següents períodes):

Nombre de períodes que s'espera que dure
aquesta activitat

Temps total requerit (en milers d'hores)
per completar l'activitat

6.- BREU RESUM PER DIFONDRE I ÚS INTERN

Més informació: tirant@uv.es                     [Última actualització: 05/04/11]
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