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Mi a gUSE? 

A gUSE (Grid and Cloud User Support Environment) vagy más néven WS-PGRADE/gUSE (Web Service 

– Parallel Grid Run-time and Application Development Environment) egy nyílt forráskódú science 

gateway keretrendszer, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy workflow-kat futtassanak 

felhő infrastruktúrák segítségével.  

Bővebb információ: 

 http://www.guse.hu/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/GUSE 

 http://www.lpds.sztaki.hu/ 

 Kézikönyv: http://guse.hu/?m=documents&s=0 

 Fórum: http://sourceforge.net/projects/guse/forums/forum/1672628 

Kezdő felhasználóknak a gUSE szolgáltatásokon belül az MTA Cloud Job Wizard-ot ajánljuk, melynek 

segítségével, többek között lehetőség nyílik job-ok nagyobb rendszeren, több erőforráson való 

futtatására, anélkül, hogy bármilyen fejlesztésre szükség lenne. 

Haladó felhasználóknak a gUSE Workflow-t ajánljuk, ahol lehetőség nyílik komplex alkalmazások 

workflow jellegű leírására és futtatására.  

A telepítéshez szükséges képfájlok 

 gUSE image (MTA Cloud felületéről elérhető) 

 DCI Bridge image (MTA Cloud felületéről elérhető) 

 legfeljebb egy network legyen létrehozva 

A belépéshez szükséges azonosítók 

 ssh login: ubuntu felhasználónév alá a VM létrehozáskor megadott kulccsal lehet belépni 

 gUSE portál login:admin@mta-portal-noreply.hu/guse 

gUSE képfájlt elindítása 

Az előfeltétel az MTA Cloud-ban való használathoz az, hogy az adott projekten belül, ahova fel akarod 

rakni a 'default' security group-ban a 80-as és 8080-as portok nyitva legyenek. 

http://en.wikipedia.org/wiki/GUSE
http://www.lpds.sztaki.hu/
http://guse.hu/?m=documents&s=0
http://sourceforge.net/projects/guse/forums/forum/1672628
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Bejelentkezés után, a Compute/Access & Security menüpontban a default security group mellett 

található Manage Rules menüpontra kattintva egészítheted ki a ’default’ security group szabályait a 80 

és a 8080-as porttal. 

 

Indítsd el a gUSE képfájlt, amelyet Compute/Images/Public menüpont alatt ’gUSE’ néven fogsz 

megtalálni. A virtuális gépnél ajánlott legalább 4Gb RAM és 2 vCPU használata (m1.medium).  

 

Miután elindult a virtuális gép, rendelj hozzá publikus IP címet! Indítás után pár perccel el tudod érni a 

http://<IP>:8080 címen a gUSE portál felületét! 
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Lépj be a portálra a gUSE portál login használatával! Kattints a jobb felső sarokban található  

Sign in gombra.  

A belépéshez szükséges adatok a következőek: admin@mta-portal-noreply.hu/guse 

 

Azonosítók megadása 

Add meg az MTA Cloud-on használt EC2 access és secret key azonosítóidat a Cloud Credentials 

menüpont alatt. A Username alatt kell megadni az EC2_ACCESS_KEY-t, EC2 password alatt pedig az 

EC2_SECRET_KEY-t. 
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Ezeket az azonosítókat az MTA Cloud felületéről az Access & Security/API Access/Download EC2 

Credentials gombra kattintva töltheted le.  

 

MTA Cloud Job Wizard 

Ha megvan, akkor használhatod az alap funkcionalitást a Workflow alatt, vagy használhatod a Wizardot 

is. Ehhez válaszd jobb felül a My Sites alatt az MTA Cloud Job Wizard-ot, vagy nyisd meg a 

http://<IP>/web/mta-cloud-job-wizard/welcome URL-t. A Tutorial menüpont alatt egy példa workflow 

futtatásának lépéseit követhetjük végig lépésről lépésre.  

 



 

6 / 6 
 

Hibák, illetve a projekttel kapcsolatos további igények bejelentése  

Az MTA Cloud szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció és támogatás e-mail formájában történik. A 

közös e-mail cím: info@cloud.mta.hu. Az erre az e-mail címre bejelentett hibákból, igényekből egy 

bejelentési űrlap generálódik, melyet az MTA Cloud csapat kijelölt tagja kezel. 


