KAPCSOLÓDJON BE!
Az EGEE projekt támogatja a Grid technológia felhasználását számos alkalmazási és
tudományos területen, és folyamatosan szorgalmazza mások csatlakozását e munkába.
Ez több módon is megtörténhet: végfelhasználói, virtuális szervezet (VO) menedzseri és
erőforrásközpont szinten.
Végfelhasználói részvételhez szereznie kell egy tanúsítványt valamely elfogadott
hitelesítő központtól (tekintse meg az EUGridPMA oldalát: http://www.eugridpma.org), és
csatlakoznia kell egy már létező virtuális szervezethez. Tanúsítvány szerzéséhez a
megfelelő hitelesítő központhoz (certificate authority) kell fordulnia (Magyarországon ezt a
feladatot az NIIF látja el http://www.ca.niif.hu). Keresnie kell egy Önnek megfelelő virtuális
szervezetet
a
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted
weboldalon található listában. Minden bejegyzés tartalmaz egy hivatkozást a felvételi
információkra. A tagfelvétel során történő ellenőrzés általában 2-3 napot vesz igénybe.
Amennyiben egy új virtuális szervezetet (VO) szeretne indítani, a VO menedzsernek ki
kell tölteni a VO regisztrációs űrlapot on-line a
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted címen. A jóváhagyás
legalább 3 munkanapba telik. Ezután a minimális VO szolgáltatásokat üzembe kell
helyezni. Ha az új VO a vo.eu-egee.org tartományon belül van, akkor az EGEE projekt
üzembe helyezi a szükséges VO tagsági szolgáltatásokat. Amennyiben másik tartományt
választ, akkor valószínűleg installálnia kell ezen szolgáltatásokat a szervezete számára,
de az OAG csoport (Operations Advisory Group) segít találni Önnek egy üzemeltetőt, aki
átvállalja e feladatokat.
Erőforrásközpont csatlakoztatásához kérjük, tájékozódjon az EGEE SA1 alprojekt
honlapján:
http://egee-sa1.web.cern.ch/egee-sa1/participate.html
Kérjük,
vegye
figyelembe, hogy minden virtuális szervezetnek legalább annyi erőforrást illik integrálnia
az EGEE infrastruktúrába, amennyit átlagosan igénybe vesz, bár kivételes körülmények
esetén tehetünk engedményeket.
Az üzleti és ipari partnereket is arra bíztatjuk, hogy csatlakozzanak a projekthez, és
számos strukturális eszközt állítottunk fel ezen együttműködés segítésére. További
részletekért kérjük olvassa el a „Hogyan kapcsolódhat be az ipar?” (Industry Involved)
vagy látogasson el az „EGEE and Industry” lapra a www.eu-egee.org weboldalon.

További információért látogassa meg az EGEE projekt hivatalos honlapjának „User and
Application Portal” részét: http://egeena4.lal.in2p3.fr
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