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Yazılım Geliştirme Yaşam 
Döngüsü
●Proje Dizin Yapısı Oluşturma
●Compile + Test + Deploy Döngüsü
●İhtiyaç Duyulan Kütüphanelerin Bir Araya 

Getirilmesi
●Artifactların Oluşturulması
●Sürüm Yönetimi
●Sistemin Sürekli Build ve Deploy Edilebilir 

Kılınması



Kurumsal Projelerin Dizin Yapısı

●Farklı Proje Tipleri
○ Standalone veya Library Projeleri
○ Web Projeleri

●Her Proje Tipinde Belirli Dizin Yapıları
●Kaynak Kodlar
●Test Kodları
●Konfigürasyon ve Diğer Resource Dosyaları
●Web Kaynakları



Ant ve Build Süreci

●Projelerin Java tabanlı Build Aracı
●Unix/Linux dünyasında Make
●Geliştiricilerine göre Ant, Make'in 

garipliklerinden arındırılmış Make benzeri bir 
araç

●Build süreci nedir?
●Proje kaynak kodlarının deploy edilebilir ve 

çalıştırılabilir bir hale dönüştürülmesidir



Genel Hatları ile Build Adımları

●Kaynak kodun SVN'den alınması
●Hedef dizin yapısının oluşturulması
●Gerekli bağımlılıkların elde edilmesi
●Kaynak kodların derlenmesi, diğer 

resource'ların hedef dizinlere kopyalanması
●Birim ve entegrasyon testlerinin çalıştırılması
●Proje artifact'larının oluşturulması
●Artifact'ların repository'ye aktarılması
●Projenin hedef sisteme deploy edilmesi



Build Sürecinin 
Otomatikleştirilmesi
●Bahsi geçen build adımları manuel olarak 

kalırsa ne olur?
○ Zaman kaybı
○ Adımların eksik yürütülmesi
○ Sürümün yanlış veya problemli çıkarılması

●Eğer bir programlama ödevinden daha büyük 
bir sistem geliştiriyorsanız build sürecini 
yönetmeniz şart

●Sürecin otomatize edilmesi gerekiyor
●Ant bu süreci otomatize eden bir araçtır



Ant'ın En Önemli Özellikleri

●Build sürecindeki çok çeşitli işlemleri 
gerçekleştirmeye yönelik olarak build-in task'lar 
sunar

●Projelere özel task'lar geliştirilebilir, Bunlar 
“antlib” olarak da bilinir

●Sadece Java uygulamalarını değil, herhangi bir 
projeyi build etmek için kullanılabilir

●Projeler için herhangi bir yapısal zorunluluk 
getirmez

●Herhangi bir build sürecini empoze etmez



IVY ve Bağımlılıkların Yönetilmesi

●Kurumsal Java teknolojileri ile web projesi 
geliştirmek için;

●onlarca farklı kütüphanenin bir araya getirilmesi 
şarttır 

●Bunların proje boyunca farklı sürümlerinin 
yönetilmesi gerekir

●Kütüphaneler arasındadaki bağımlılıkların ve 
sürüm farklılıklarının yönetilmesi yorucu ve 
hataya açık bir iştir



IVY ve Bağımlılıkların Yönetilmesi

●Projenin build ve runtime zamanlarında
●Dev, Test ve Prod ortamlarında farklı 

kütüphanelere ihtiyaç duyulabilir
● IVY, proje bağımlılıklarının yönetilmesi için 

esnek ve konfigüre edilebilir bir araçtır
●Kendi başına bir araç olarak kullanılabilir
●Ant ile sağlam bir entegrasyona da sahiptir



IVY ve Bağımlılıkların Yönetilmesi

●Bağımlılıklarınızın bağımlılıklarını yönetmek için 
gelişmiş bir “transitive dependency” motoruna 
sahiptir

●Maven 2 repository'lerini ve POM metadatasını 
kullanabilir

● IVY – POM dönüşümlerini iki yönde de yapabilir
● ivy.xml içerisinde proje artifact'ları ve 

bağımlılıkları hakkında bilgi verilir



IVY ve Bağımlılıkların Yönetilmesi

●Ivy configuration kabiliyeti, artifact'ların belirli bir 
kritere göre gruplanmasını sağlar

●Bu gruplar isimlendirilerek, farklı durumlarda 
kullanılabilir

●Mylib project
○ Mylib-api conf:api
○ Mylib-impl conf:impl
○ Mylib-impl-with-commons-lang conf:impl-lang



IVY ve Bağımlılıkların Yönetilmesi

●MyWebApp project
○ Derleme zamanında sadece Mylib-api'ye ihtiyacı var
○ Çalışma zamanında Commons-lang'ı kullanan veya 

kullanmayan hali istenebilir
●IVY'deki diğer bir özellik sürümleri farklı 

statülerde gruplayabilmektir
●Varsayılan statüler: integration, milestone, 

release
●İsteğe göre özelleştirilebilir



IVY ve Kurumsal Repository

●Open source projeler için maven repo gibi 
public bir repo faydalı ve kullanışlı olabilir

●Ancak kurumsal projeler için kuruma özel bir 
repository'nin faydaları çok daha fazladır

●Bu sayede public repo'daki bağımlılıklarla ilgili 
yapısal problemlerden etkilenmezsiniz

● Internet'deki yavaşlık ve erişim sıkıntıları 
problem olmaz



IVY ve Kurumsal Repository

●“Downloading the internet” durumundan 
kurtulursunuz

●Sadece ihtiyacınız olan kütüphaneleri 
yönetirsiniz

●Public repo'daki artifact'ların güvenliği hakkında 
kafanızda soru işareti olmaz



SVN ve Kaynak Kodların Versiyon 
Yönetimi
●Eğer yalnız başınıza çalışıyorsanız
●Birkaç yüz satırlık bir program(cık) yazıyorsanız 

kaynak kodunuzdaki değişiklikleri takip etmek 
istemeyebilirsiniz

●Subversion(SVN) dosya ve dizinleri yönetir
●Bunlar üzerinde yapılan değişiklikleri, ne zaman 

kim tarafından yapıldığını takip eder
● İstediğiniz zaman değişiklikleri geri alabilirsiniz
●Birden fazla kişinin bir proje üzerinde birlikte 

çalışmasını sağlar



Projelerin Versiyon Yönetimi

●Proje geliştirme süreci değişik safhalardan 
oluşabilmektedir
○ Geliştirme
○ Test
○ Müşteriye teslim
○ Bakım ve yeni sürümler

●Bütün bu safhalarda üretilecek olan artifactların 
sistematik biçimde yönetilmesi şarttır



Projelerin Versiyon Yönetimi

●Apache'nin Versiyonlama Stratejisi: X.Y.Z 
formatı
○ X: Ana sürüm (major release)
○ Y: Ara sürüm (minor release)
○ Z: Yama sürümü (patch release)

●Günlük build'ler
●Milestone sürümler
●Release Candidate'ler
●Release'ler



Projelerin Versiyon Yönetimi

●Yama Sürüm
○ Sadece fonksiyonların implementasyonlarındaki 

değişiklikleri içerir
○ Bug fix olarak da bilinir
○ API'sel hiçbir değişiklik yoktur

●Ara Sürüm
○ Yeni fonksiyonlar, sabitler veya enum değişkenler 

eklenebilir
○ Mevcut fonksiyonlar, sınıflar DEPRECATED olarak 

işaretlenebilir
●Ana Sürüm

○ Her türlü değişiklik yapılabilir



Geliştirme Safhasına Göre Sürüm 
Çıkarma
●Projenin ilk geliştirme safhasından itibaren 

değişik hedef kitleye göre sürümler çıkarılabilir
●Sürekli entegrasyonla geliştirme aşamasında iç 

kullanıma yönelik günlük sürümler çıkarılabilir
●Ana sürüm çıkarmadan evvel iterasyonların 

denenmesine yönelik olarak sürümler 
çıkarılabilir

●Nihai aşamada ana sürüm ve ardından bug 
fix'ler yayımlanabilir



Geliştirme Safhasına Göre Sürüm 
Çıkarma
●Günlük build

○ Günlük olarak sürekli entegrasyon sistemi tarafından 
yapılan buildlerdir

○ Nightly build, snapshot build olarak da bilinir
●Milestone build

○ Projenin iterasyonlarına karşılık gelen buildlerdir
●Release candidate build

○ Ana sürüme hazırlık amacı ile yapılırlar
○ Artık projede ciddi yapısal değişiklikler yapılmaz
○ Test ekibi tarafından tespit edilen bug'lar düzeltilir

●Release build



CruiseControl ve Sürekli 
Entegrasyon
●Sürekli entegrasyon ekip üyelerinin kendi 

çalışmalarını en azından günde bir defa proje 
kod base'i ile entegre etmesidir

●Her entegrasyon otomatik bir build süreci ile 
gerçekleştirilir

●Projeye ait olan testlerde build sırasında 
çalıştırılır

●Proje test ortamında deploy edilebilir
●Bu sayede müşteriye sürekli olarak sunulabilir, 

çalışır bir sistem sunmak daha kolay ve çabuk 
hale gelir



CruiseControl ve Sürekli 
Entegrasyon
●CC, extend edilebilir bir sürekli entegrasyon 

aracıdır
●Pek çok custom plugin'e sahiptir
●Sürekli entegrasyon sürecini projeye göre 

şekillendirmeye imkan sunar
●XML tabanlı bir konfigürasyona sahiptir
●Bu sayede projelere ait konfigürasyon projenin 

versiyon kontrolüne tabi tutulabilir
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