AKO SA ZAPOJIŤ
Projekt EGEE je určený na podporu čo najväčšieho rozsahu
výskumných oblastí a aplikácií, a preto sa intenzívne snaží zapojiť do
svojej práce rôznych záujemcov. Môže to byť na rôznych úrovniach,
ako koncový používateľ, manažér Virtuálnej Organizácie (VO), alebo
ako poskytovateľ nejakého prostriedku.
Ak sa chcete zapojiť ako koncový používateľ, potrebujete získať
certifikát od akceptovanej certifikačnej autority (viď EUGridPMA na
http://www.eugridpma.org/) a pripojiť sa do existujúcej virtuálnej
organizácie. Certifikát môžete získať, ak kontaktujete príslušnú
certifikačnú autoritu (napr. na webstránke
http://www.eugridpma.org/members/worldmap/ alebo
http://www.eugridpma.org/members/ na website EUGridPMA). Vyberte
si pre seba vhodnú virtuálnu organizáciu zo zoznamu existujúcich
(online na webstránke
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted).
Každá položka obsahuje odkaz na informácie o postupe prihlasovania.
Spracovanie požiadavky na zápis obvykle trvá dva až tri dni kvôli
verifikácii.
Ak chcete odštartovať novú Virtuálnu organizáciu, musíte ako budúci
manažér VO vyplniť online registračný formulár na webstránke
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted.
Odsúhlasenie trvá najmenej tri pracovné dni. Následne musia byť
nasadené aspoň minimálne služby VO. Ak je nová virtuálna organizácia
vytvorená v doméne vo.eu-egee.org, projekt EGEE môže nasadiť
potrebné služby VO pre členstvo. Ak si zvolíte inú doménu, potom
možno budete musieť nasadiť túto službu samostatne, hoci operačná
poradná skupina (Operations Advisory Group OAG) sa pokúsi nájsť
ochotný site, ktorý to urobí.
Ak sa chcete podieľať ako poskytovateľ prostriedku, pozrite si prosím
informácie EGEE SA1 pre strediská prostriedkov (online na
http://cern.ch/egee-sa1/participate.html). Pripomíname, že od každej
virtuálnej organizácie sa očakáva také zapojenie výpočtových
prostriedkov do infraštruktúry EGEE, ktoré zodpovedá jej priemernej
spotrebe prostriedkov, hoci za výnimočných okolností možno túto
podmienku zmierniť.
Záujemcov z oblasti hospodárstva a priemyslu tiež prizývame zapojiť sa
do projektu a pre tieto interakcie je pripravených niekoľko štruktúr.
Podrobnosti nájdete v informačnom liste o zapojení priemyslu, prípadne
navštívte sekciu „EGEE a priemysel“ („EGEE and Industry“) na verejnej
webstránke www.eu-egee.org.
Pre ďalšie informácie o aplikáciach bežiacich na EGEE, navštívte
Používateľský a aplikačný portál na http://egeena4.lal.in2p3.fr/.
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