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NA2 – BiLGĐNĐN YAYILMASI, ĐŞ ve HĐZMET SAĞLANMASI & ĐLETĐŞĐM
Bilginin yayılması, Đş ve Hizmet Sağlanması & Đletişim, EGEE (Enabling Grids
for E-scienE) projesinin anahtar alanlarındandır. Projenin başarıya ulaşması
için, bu işin insiyatifinin ele alınarak EGEE projesi ve sunduğu hizmetler
hakkında kamu bilincinin oluşturulması son derece önemlidir. Bu sayede çeşitli
bilimsel kuruluşlardan, işletmelerden ve devletten destek ve katılım
sağlanabilir. EGEE ikinci döneminde ilerlerken, NA2 şu anda CERN (Nükleer
Araştırmalar için Avrupa Organizasyonu) tarafından yürütülmektedir ve
etkinliklerin vakitli ve doğru mesajlar taşıması için EGEE proje ofis tabanlı
çalışmaktadır.
EGEE’nin birinci döneminde NA2, EGEE’nin grid hesaplama alanında anahtar
oyunculardan birisi olarak tanınmasına yardım ederek, proje için çok açık ve
net tanınan bir markayı başarıyla oluşturmuştur. Ayrıca, reklam malzemeleri
üreterek basında bir kapsama alanı oluşturmuş ve konferanslar düzenleyerek,
çok çeşitli uygulama gruplarını EGEE kullanımına çekmeyi başarmıştır.
NA2, projenin her yönüyle ilgili bilgilendirici dökümanları, politikacılar ve
yöneticiler için yüksek kaliteli broşürleri, projeyle ilgili videoları, kartları ve
çıkartmaları içeren bir dizi promosyonel malzeme hazırlamıştır. Bu
malzemelere web üzerinden ulaşılabilidiği gibi tümü düzenli olarak
toplantılarda katılımcılara da dağıtılmaktadır.
Bunun dışında NA2, EGEE dokümantasyonu için belge şablonları, sunum ve
promosyonel teknik posterler için şablonlar, logo ve grafikler hazırlayarak proje
üyelerine de destek sağlamaktadır. NA2, proje üyelerinin EGEE görünüş ve
ruhuna uygun hareket etmelerini sağlayacak bir tarz üretmeye de
çalışmaktadır.
NA2, EGEE kamu sitesini (www.eu-egee.org) ve teknik sayfalarını
(www.cern.ch/egee-technical) yöneterek projenin web sitesi ile ilgili olan
sorumluluğunu da taşımaktadır. Bu siteler proje tarafından günlük işlerde
kullanılmasının yanısıra, proje dışı erişimde de kamuya EGEE hakkında bilgi
vermekte kullanılmaktadır. EGEE’nin ikinci döneminde halkın proje çalışmaları
hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını sağlamak amacıyla, web sitesine
bir toplum veritabanı ve tartışma alanı eklenmiştir.
NA2 ayrıca, amacı genel olarak ilgili sektörlerde grid kullanımını teşvik etmek
ve sektörün grid ihtiyaçlarını anlamak olan “Endüstri Forumu”'nundan da
sorumludur. Kısacası “Endüstri Forumu” proje ve endüstriyel sektörler
arasında bir köprü görevi görmektedir. Endüstriye bir üye olan Metaware SpA
tarafından yönetilen bu forum, işletmeler topluluğunu biraraya getirmek için
çok sayıda özel Endüstri Günü etkinlikleri düzenlemektedir.
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