Endüstri: Nasıl katılınır
EGEE projesi, endüstriyi EGEE’deki gelişmeleri takip edecek sürdürülebilir bir
Grid altyapısının planlama sürecinin ilk aşamalarına katmak, bilgiyi paylaşmak
ve bunun yansıra tam teknik işbirliği sağlamak gibi çeşitli kanallar aracılığıyla
endüstri ile güçlü ilişkiler kurulmasına sıkı sıkıya bağlıdır.

EGEE Endüstri Forumu
EGEE Endüstri Forumu (IF), EGEE hakkında bilgi vererek, Grid servisleri ve
teknolojisini kullanmanın faydalarını anlatarak, Grid alanındaki son
gelişmelerden haberdar ederek, endüstrinin ihtiyaçlarını inceleyerek ve Grid’e
geçiş sırasında karşılaşılabilecek teknik ve teknik olmayan engellerin
çözümünde yardımcı olarak, endüstriye EGEE hakkında daha fazla bilgiye
sahip olma fırsatı sunmaktadır.
IF, Bu hedefleri gerçekleştirmek için, özel Endüstri Günleri (Industry Days)
organize eder ve EGEE web portalında bunun için tahsis edilen, endüstrinin
ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir bölüm sürdürür. IF, ayrıca
EGEE Kullanıcı Forumu (EGEE User Forum) gibi endüstri odaklı toplantıların
ve etkinliklerin ve EGEE yıllık konferansı kapsamında Đş Dünyasındaki
Gelişmelerin Takibi (Business Track) etkinliğinin düzenlenmesinde de aktif
olarak yer almaktadır.
Endüstri Forumu Yönetim Kurulu (IF SC), endüstriden uzman kişilerden
oluşmaktadır ve Endüstri Forumu’nu yönetmektedir. IF SC üyeleri değişik Grid
sektörlerinde aktif olarak çalışmaktalar ve EGEE’ye endüstriyle ilgili konularda
geribildirim sağlamaktalar. IF SC üyelerinin görevleri şunlardır:
• Bilgi paylaşımına katkıda bulunmak;
• EGEE Đş Komitesi’nin (EGEE Business Commitee) oluşturulmasına yardım
etmek
• Program Komitesi’nin üyesi olarak hizmet etmek
• Endüstri Günleri ve EGEE konferansları gibi etkinliklere aktif olarak katılmak
• Örnek olay incelemeleri sunmak ve uzmanlığı paylaşmak
EGEE altyapısında çalışan endüstriyel uygulamalar
EGEE, birçok başarılı endüstriyel uygulamayı desteklemektedir. Bu
uygulamalar, sismik verilerin işlenmesinden, biyoteknolojideki SME
uygulamalarına ve plastik endüstrisindeki uygulamalara kadar çeşitlilik
göstermektedir. EGEE, geniş bir kaynak havuzuna erişim sağlayarak bu
uygulamalara destek vermektedir. Bu endüstriyel uygulamaların temsilcileri
Endüstri Görev Gücü’nü (ITF) oluşturmaktadır ve EGEE projesinin teknik
kuruluyla, bilimsel uygulamaların temsilcileri ile eşit düzeyde etkileşimde
bulunmaktadır.
EGEE Đş Ortaklığı
Yeni EGEE Đş Ortaklığı (EGEE Businesss Associate-EBA) programı şirketlere,
koordineli teknik gelişme, pazar araştırması, işletme stratejileri, endüstriye
teknik bilginin ve servislerin transferi gibi teknik işlerde EGEE ile işbirliği
yapma fırsatı sunmaktadır. Şirketler, EBA olarak, dökümantasyona erken
erişim ve EGEE bülteninde makalaler yayınlama, EGEE etkinliklerine sponsor
olma ve EGEE’deki gelişmeleri takip edebilecek sürdürülebilir bir altyapının
tanımlanması sürecine katılma imkanına sahip olmaktadırlar.
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Daha fazla bilgi için:
•

•
•
•

EGEE Endüstri Forumu
EGEE topluluğu üyesi olarak EGEE web portalına www.eu-egee.org kayıt
olunuz ve www.eu-egee.org/industry_forum‘a bakınız ya da Douglas
McKinley, d.mckinley@metaware.it ile irtibata geçiniz.
EGEE Endüstri Günleri
Bir sonraki endüstri günleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
www.eu-egee.org/events/industryday
EGEE Endüstri Görev Gücü
Uygulamanızı çalıştırmak için EGEE Grid altyapısını kullanmak istiyorsanız
Gabriel Zaquine, Gabriel.zaquine@cern.ch ile irtibata geçiniz.
EGEE Đş Ortakları
Teknik konularda EGEE projesi ile çalışmak istiyorsanız Hannelore
Hämmerle, hannelore.hammerle@cern.ch ile irtibata geçiniz.
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