Endüstri: Nasıl Katılınır
EGEE projesi, endüstri ile güçlü ilişkilerin kurulması, tam teknik iş birliği için iş
gereksinim analizinin yapılması ve bilgi paylaşım aracılığı ile yatırım için çeşitli
kanalların önerilmesi ile sıkı sıkıya bağlıdır.

EGEE Endüstri Forumu
EGEE Endüstri Forumu (EF), proje içerisinde ki uzmanlar ve işletmelerden katılan
insanlar arasında çift yönlü etkili iletişimi sağlamak ve tartışmaları yapabilmek için
tasarlanmıştır. EF, iş gereksinimlerinin analiz edilmesinde, gridin benimsenmesinde,
teknik ve teknik olmayan engellerin belirlenmesinde ve bu engellerin nasıl aşılacağı ile
ilgili önerilerde bulunma konusunda destek olur. EF aynı zamanda yıllık EGEE
konferanslarında, EGEE Kullanıcı Forumunda ve iş dünyasında ki gelişmelerin
takibini içeren endüstri odaklı olaylarda aktiftir.
EGEE'nin özellikle yeni versiyonları olan orta katman mimarilerinin (glite gibi) Endüstri
tarafından nasıl kullanılacağını öğretmek ve projedeki uzmanların bilgi birikimlerinden
faydalanmak için, karar verici mekanizmasında bulunan insanlar ile CTO(Chief
technical officer) düzenli Endüstri günlerinde bir araya getirilir. Bu olaylar özel sektör
ve bölgeler üzerine yoğunlaşır, Grid teknoljilerinin yeni endüstri çözümlerini nasıl
sağladığı vurgulanır ve farklı büyüklüklerdeki firmaların ticari IT altyapısı tarafından
sağlanamayan hesaplama kaynaklarından nasıl faydalanabileceği gösterilir.
Endüstri Forumu Yönetim Kurulu (IF SC), projede ki Endüsri partnerleri ve ticari
uzmanlar tarafından oluşturulur ve Endüstri Forumu’nu yönetir. IF SC üyeleri çeşitli
pazarlar, teknoloji girdileri ve bir standarda doğru gitmek ile ilgili endüstri
gereksinimleri hakkında rapor sunar.
IF SC üyeleri:
• Bilgi getirmek ve Gridi benimseme üzerine pratik yapmak
• Program Komiteleri ve EGEE endüstri odaklı olaylarda aktif rol oynamak
• Market analizi ve durum çalışması yapmak
• Düzenli EGEE Endüstri Forum Haberlerine katkıda bulunmak
IF SC, herbirinin kendince amaçları, destekleme mekanizmaları ve planlanmış
raporları olan üç faaliyet merkezi içerir:
• gLite'ın ticari olarak benimsenmesi için destek verilmesi
• SMEs ve başlangıç
• Grid standardı için Endüstri Gereksinimleri

EGEE Endüstri Görev Gücü
ITF, EGEE alt yapısında ki endüstriyel uygulamalardan temsilciler ile endüstriyel
partnerleri bir araya getirir. ITF aynı zamanda ticari ihtiyaçlara göre projenin teknik
olarak yönetilmesine yardım eder ve endüsriyel gereksinimler hakkında bilgilendirir.
gLite orta katmanını erken benimseyen ticarilerin farklı sektörlerde işleyişi ITF
tarafından desteklenir. Finansal Risk Yönetimi, Sismik görüntü ve Hazne Simülasyonu,
Yerküre Gözlemleme, Füzyon, SME için Grid Platformu ve Grid Portalı başarılı
endüstriyel uygulamalarındandır.

EGEE İş Ortaklığı
EGEE İş Ortaklığı (EGEE Businesss Associate-EBA) programı şirketlere, koordineli
teknolojik 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 İçin
•

EGEE Endüstri Forumu
EGEE topluluğu üyesi olarak EGEE web portalına www.eu-egee.org kayıt olunuz
ve www.eu-egee.org/industry_forum sayfasına bakınız.
Daha fazla bilgi için industry@eu-egee.org adresi ile irtibata geçiniz.
IF üyeleri büyük iş toplulukları ve uzman takım ile ilgilenebilir, Grid sorumluluklarını
ve pazar trendlerini daha fazla öğrenebilir, endüstri tarafından alınan Grid teknik
mekanizmasını anlama ve özel basım temelli üç ayda bir yayınlanan IF habelerini
alabilirler.
Eğer IF Yönetim Kurulu üyesi olmak
s.parker@metaware.it ile irtibata geçiniz.

•

istiyorsanız,

Stephanie

Parker,

EGEE Endüstri Günleri
Bir sonraki endüstri günleri hakkında daha fazla bilgi bulmak 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 İş Ortakları
Teknik konularda EGEE projesi ile çalışmak istiyorsanız Stephanie Parker,
s.parker@metaware.it ile irtibata geçiniz.
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