NA1
NA1 – PROJE YÖNETĐMĐ
EGEE projesinin ikinci dönemdeki yönetim faaliyeti, 31 Mart 2006’da
tamamlanan birinci dönemde kazanılan tecrübenin üzerinde şekillenmektedir.
Konsorsiyumun 32 ülkeden 90’dan fazla üye kuruluşu kapsayacak şekilde
genişletilmesi ve çalışma programının belirsiz olması yönetimin tek sorunudur.
Sonuç olarak yönetsel yapı, projenin özel yönetimsel sorunlarına çözüm
bulacak ve bilimsel ve endüstriyel kökenli üyelerin bir araya gelmesi ile ortaya
çıkan yapısal sorunlara eğilecek biçimde tasarlanmıştır.
NA1 faaliyetinin temel odak noktası, üretim seviyesi hizmetlerinin geniş,
dağıtık kullanıcı topluluklarına ulaştırılmasını sağlayacak güvenilir bir iş
çevresinin sağlanması ihtiyacıdır. Bunun başarılması projenin başarısı için
hayati öneme sahiptir. Bu başarı, projenin hizmet ettiği bilimsel ve endüstriyel
gruplar tarafından EGEE ve grid teknolojisinin benimsenmesini
kolaylaştıracaktır.
EGEE, Avrupa’daki ana grid projesi olarak, ortak çabalarıyla kullanıcı
topluluklarına, kaynak sağlayıcılara, sanayicilere ve karar mercilerine sürekli
bilgi akışını sağlayacak ilişkileri kapsayan çok sayıda grid projesini destekleme
görevini üstlenmiştir. NA1 yönetim faaliyeti, projenin koordinasyon kurumu
olan Đsviçre’deki CERN tarafından yönetilmektedir. CERN dünyanın en büyük
parçacık fiziği laboratuvarıdır ve world wide web’in doğduğu yerdir.
NA1, bir dizi geniş kapsamlı etkinliğe katılarak, grid ve bilimsel topluluklarda
projenin etkinliğinin sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak NA1,
etkinliklere
katılımın
koordine
edilmesinde,
proje
konferansının
organizasyonunda ve bütün yayılma faaliyetlerinde kendisi gibi CERN tabanlı
yürtülen NA2 (bilginin yayılması, iş ve hizmet sağlanması & iletişim)
faaliyetiyle yakın temasta çalışır. NA1 ile NA2 ayrıca projenin kamu ve teknik
websitesinin güncel tutumasında da birlikte çalışırlar.
Proje yönetimi gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda devamlılığı sağlanabilen
bir Avrupa grid altyapısını oluşturarak, araştırma toplulukları için grid
altyapısının uzun dönem kullanılabilirliğini temin etmeye çalışmaktadır. EGEE,
Avrupa genelinde çok sayıda ulusal grid girişimiyle birlikte çalışarak, bu
çabada önde yer alan bir oluşumu temsil etmektedir. EGEE Projesi, çok çeşitli
paydaşları biraraya getirerek, akademisyenlere ve ilgili sektöre grid
altyapısının uzun dönem kullanılabilirliğini garanti etmektedir.
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