
VKLJUČITE SE

Cilj projekta EGEE je podpora čim večjemu številu raziskovalnih 
področij in aplikacij, zato je EGEE vedno odprt za vse, ki so pripravljeni 
sodelovati. Sodelovati je mogoče na različnih ravneh, kot končni 
uporabnik, upravitevlj virtualne organizacije (VO) ali kot ponudnik 
sredstev

Če želite sodelovati kot končni uporabnik, si morate pridobiti 
elektronsko potrdilo (certifikat) enega od izdajateljev, ki jih EGEE 
sprejema (gl. EUGridPMA na http://www.eugridpma.org/), in se vključiti v 
eno od obstoječih virtualnih organizacij. Elektronsko potrdilo dobite 
tako, da izberete ustreznega izdajatelja elektronskih potrdil (na 
seznamu, ki ga najdete na spletni strani EUGridPMA: 
http://www.eugridpma.org/members/worldmap/ ali 
http://www.eugridpma.org/members/; slovenski izdajatelj je SiGNET CA, 
http://signet-ca.ijs.si/). Na seznamu obstoječih virtualnih organizacij 
(http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted) 
poiščite ustrezno virtualno organizacijo. Ob vsaki organizaciji najdete 
spletno povezavo na podatke o tem, kako se lahko včlanite. Postopek 
običajno zaradi preverjanja traja dva do tri dni.

Če želite ustanoviti novo virtualno organizacijo (VO), mora bodoči 
upravitelj VO izpolniti spletni formular za registracijo VO na naslovu 
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted. 
Postopek potrditve traja najmanj tri delovne dni. Po tem je treba 
zagotoviti osnovne storitve virtualne organizacije. Če je nova VO v 
domeni vo.eu-egee.org, lahko porjekt EGEE zagotovi potrebno storitev 
članstvo VO (VO Membership Service). Če pa izberete drugo domeno, 
morate to storitev zagotoviti sami, čeprav vam bo skupina za operativno 
svetovanje (Operations Advisory Group, OAG) poskušala pomagati najti 
operativni center, ki bi bil to pripravljen storiti za vas.

Če želite sodelovati kot ponudnik sredstev, si oglejte informacijsko 
središče EGEE SA1 o ponudbenih centrih (na spletu na 
http://cern.ch/egee-sa1/participate.html). Ne pozabite, da naj bi vsaka 
virtualna organizacija v infrastrukturo EGEE vključila lastne računske 
zmogljivosti, ki ustrezajo njeni povprečni porabi, čeprav je to zahtevo v 
izjemnih primerim mogoče opustiti.

Poslovni in industrijski subjekti so prav tudi vabljeni, da sodelujejo v 
projektu, in za njihovo delovanje smo vzpostavili vrsto struktur. več 
podatkov o sodelovanju industrije v projektu najdete v podatkovniku o 
industrijskem sodelovanju, lahko pa tudi obiščete razdelek »EGEE and 
Industry« na spletni strani projekta EGEE za javnost: http://www.eu-
egee.org/. 

Več podatkov o aplikacijah, ki tečejo na gridu EGEE, najdeta na Portalu 
za uporabnike in aplikacije (User and Application Portal) na spletni 
strani http://egeena4.lal.in2p3.fr/. 

Podatke o EGEE najdete na spletni strani http://www-f9.ijs.si/egee/.
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