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JRA2 – KALĐTE GÜVENCESĐ & GÜVENLĐK KOORDĐNASYONU
JRA2, EGEE projesinin süreçlerinin, hizmetlerinin ve sunulan dökümanlarının
yüksek kaliteli olmasını sağlamak için projenin kalite güvencesi (QA-Quality
Assurance) ile ilgili tüm konularını koordine eder. Kalite güvencesi takımı,
genel kabul edilmiş uluslararası iş uygulamalarına uygun bir şekilde çalışarak
grid hizmetlerini tanımlamak, yerleştirmek ve değerlendirmek için birçok etkin
araç geliştirmiştir.
JRA2 faaliyeti ayrıca projenin tüm güvenlik koordinasyonu işlerinden de
sorumludur.
Her faaliyetin kalite temsilcilerinden oluşan Kalite Güvence Grubu (QAG),
projede kullanılacak kalite ölçütlerini tanımlayan Ölçüm Planı’nı da içeren bir
Kalite Planı hazırlamıştır. Kalite Güvence Grubu, bu planın uygulanışını
gözlemler ve tekrarlanan kalite güvencesi süreciyle sürekli yeni gelişmeler
arar.
EGEE projesinin ikinci dönemdeki kalite güvencesi yaklaşımı birinci dönemde
hazırlanan kalite güvencesi dökümanına göre belirlenmiştir ve birinci
dönemdekine ek olarak şu konuları daha da geliştirmiştir:
• Projenin ikinci döneminde güvenlik, sağlamlık, kullanışlılık, kabul edilebilirlik
ve sürdürülebilirlik konularında birinci dönemdekinden daha fazla kalite
hedefi belirlenmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için kalite güvence
grubu her bir faaliyet tarafından ve genel olarak proje tarafından belirlenen
ölçütleri çok yakından gözlemlemelidir.
• Ölçütlerin programı gözden geçirildi ve bütün faaliyetleri kapsayacak
şekilde genişletildi. Bu program üç farklı seviyede çalışmaktadır. Genel
proje ölçütleri; faaliyet ölçütleri, proje ortağı ölçütleri
• Kalite güvencesi organizasyonu, uygulama gruplarına gore servis kalitesi,
karşılaştırmalı değerlendirmeler, iş istatistikleri ve endüstriyel kalite
güvencesi standartları gibi alanlarla ilgilenmek için ilişkili faaliyetlerden
uzmanları içeren çalışma gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Güvenlik Başkanı, aynı zamanda JRA2’nin üyesi, Güvenlik Koordinasyon
Grubu’nu - Security Coordination Group (SCG) – yönetmektedir ve güvenlik
denetiminden sorumludur.
• Güvenlik Koordinasyon Grubu (SCG) projenin genel güvenlik
koordinasyonundan sorumludur ve amacı projenin içindeki çeşitli güvenlikle
ilişkili gruplarının arasındaki ilişkinin dengesinin korunması ve güvenlik
boşluklarının kalmasının engellenmesidir.
• Güvenlik denetim faaliyeti hem grid uygulamalarını hem de ortakatmanı
güvenlikle ilgili konularda gözlemlemektedir.
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