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EGEE: SPOLUPRÁCOU DOSIAHNU Ť VIAC 
 

Projekt Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu (Enabling Grids for 
E-sciencE EGEE) prevádzkuje pre európsku vedeckú a výskumnú komunitu 
gridovú infraštruktúru s viac ako 200 sídlami, ktoré poskytujú viac než 30 000 
CPU (procesorových jednotiek). Navyše, EGEE poskytuje middleware gLite, 
podporu pre aplikačné komunity a celý rad ďalších služieb, ako napr. školenia 
a podporu používateľov. 
 

Dlhodobé ciele projektu pre gridové výpočty však siahajú oveľa ďalej. Výhody 
gridového počítania by mali byť prístupné pre všetkých, bez ohľadu na to, či je 
to oblasť priemyselná, vedecká alebo humanitná. Tieto prostriedky a služby by 
mali byť prístupné na celom svete jednoduchým, bezpečným, spoľahlivým 
a transparentným spôsobom. Gridy by sa mali stať skutočnou „elektronickou 
infraštruktúrou“, plne integrovanou do každodenného života jednotlivcov 
i organizácií, a to verejných aj súkromných. Netýka sa to len spojenia 
počítačov za účelom podpory a údržby prevádzkovej gridovej služby 
otvoreným a udržateľným spôsobom. Zahŕňa to aj také rôznorodé úlohy ako je 
výuka budúcej generácie počítačových vedcov, zvládnutie digitálnych 
liečebných a obchodných modelov a pôsobenie na národnú a medzinárodnú 
politiku. 
 

Vo svojej snahe dosiahnuť tieto ambiciózne ciele spolupracuje EGEE s celým 
radom iných projektov a iniciatív. Úlohy zabezpečované projektom EGEE ako 
aj ďalšími projektmi možno definovať nasledovne: rozširovanie infraštruktúry  
buď zväčšovaním jej geografického dosahu alebo jej prispôsobením pre 
špecifické úlohy; uspokojovanie požiadaviek používateľských komunít pri práci 
s aplikáciami ; a poskytovanie iných základných služieb, ktoré podporujú  
prácu gridovej komunity, napr. prostriedky pre tvorbu a testovanie softwaru 
a zvýšenie počítačovej bezpečnosti. 
 

Budovanie infraštruktúry 
 
EGEE má partnerov v celej Európe, 
ale aj v USA, Kórei a Taipei. Okrem 
týchto oficiálnych partnerov 
prispieva do EGEE svojím časom 
alebo prostriedkami mnoho ďalších 
organizácií, aj keď nie sú partnermi 
projektu. 
 
EGEE má silné väzby aj na všetky 
súčasti globálnej gridovej komunity 
a úzko spolupracuje s mnohými 
projektmi, ktoré vyvíjajú regionálne 
gridové infraštruktúry na celom svete. 
Tieto infraštruktúry budú schopné 
spolupracovať s infraštruktúrou 
EGEE, čím sa znásobuje pôsobnosť 
toho, čo EGEE dodáva. V súčasnosti 
EGEE spolupracuje s projektmi, 
ktorých rozsah pôsobenia sa 
rozprestiera od juhovýchodnej 
Európy, Baltskej oblasti, Latinskej 
Ameriky, Stredomorskej oblasti až po 
Čínu, Indiu, USA a Japonsko. 
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Popri aktivitách vedúcich k rozširovaniu geografického rozsahu gridov, iné 
projekty vedú ku zväčšovaniu funkčného dosahu gridov. EGEE spolupracuje 
s projektmi, ktoré spájajú gridy s elektronickými infraštruktúrnymi 
komponentami ako sú digitálne knižnice, snímače ukazovateľov životného 
prostredia, sieťové a superpočítačové centrá. 
 

Vývoj aplikácií 
Aplikačné projekty sa zameriavajú na prácu s komunitami súčasných 
a potenciálnych používateľov gridu, aby zachytili ich požiadavky a preniesli ich 
do softwaru, ktorý dokáže využiť výpočtovú silu gridov. EGEE podporuje 
najmä tie aplikácie, ktoré pre zaistenie špecifickej funkčnosti potrebnej pre ich 
konkrétnu výskumnú oblasť stavajú na EGEE middlewari gLite. Ich odozva 
tiež pomáha projektu EGEE zdokonaľovať svoju činnosť a lepšie vnímať 
potreby používateľov. Vyvíjané aplikácie pokrývajú rôzne oblasti od 
molekulárnej biológie až po geofyziku a archeológiu. 
 

Podpora pokroku 
Úplné prijatie gridovej technológie si okrem počítačovej infraštruktúry vyžaduje 
zaradenie mnohých iných zariadení a služieb. Projekty z oblastí ako 
počítačová bezpečnosť, politika elektronickej infraštruktúry, výuka, šírenie 
a testovanie softwaru sú významnou súčasťou gridového sveta. 
 

Práca s EGEE 
Úrad pre spojenie s príbuznými projektmi je kontaktným miestom pre projekty, 
ktoré spolupracujú s EGEE a uľahčuje vzťahy medzi týmito projektmi 
a aktivitami projektu EGEE. EGEE navyše pomáha projektom spolupracovať 
a vymieňať si skúsenosti. Je to pokračovanie práce, ktorá začala na 
‚zosúlaďovacích‘ stretnutiach (‘concertation’ meetings), ktoré sponzorovala EÚ 
a pokračovala na konferenciách projektu EGEE. 
 

EGEE má aj mnoho formálnejších vzťahov s inými projektmi a iniciatívami. Pre 
mnohé projekty bolo prvým krokom v spolupráci s EGEE prijatie Listu podpory 
(Letter of Support) od EGEE, ktorým doplnili svoj návrh projektu. S inými 
projektmi bolo spísané Memorandum porozumenia, v ktorom je explicitne 
stanovené, čo budú potrebovať od EGEE a čo na oplátku poskytnú oni. 
Rozsah spolupráce siaha od technickej súčinnosti po aktivity zamerané na 
komunity ako napr. organizovanie spoločných školení a šírenie informačných 
materiálov. Forma vhodného spôsobu spolupráce závisí od konkrétneho 
problému a EGEE je otvorený návrhom a iniciatívam z rôznych projektov, 
ktoré chcú pomôcť napredovaniu gridového počítania. 
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o spolupráci s EGEE, prosím kontaktujte Úrad 
pre spojenie s príbuznými projektmi (Related Projects Liaison Office). 
 

Kontakt pre príbuzné projekty 
Úrad pre spojenie s príbuznými projektmi project-eu-egee-rp-lo@cern.ch 
 

Webstránky pre príbuzné projekty 
Zoznam projektov, ktoré v súčasnosti spolupracujú s EGEE, aj s krátkym 
popisom a kontaktnými údajmi nájdete na webstránke 
http://cern.ch/egee-technical/related-projects/list-projects.htm 
 

Webstránky EGEE 
Verejná:   http://www.eu-egee.org 
Technická:   http://cern.ch/egee-technical 
gLite:    http://www.glite.org 
 


