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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 1

● SDLC = Software Development Life Cycyle

● Yazılımlar bir kere yapılıp bırakılmıyor.

● Yaşam ilerledikçe yazılımlar da değişiyor.

● Yeni özellik ve değişiklik istekleri oluyor.

● Hatasız yazılım yok, en azından hatalar düzeltiliyor.
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 2

● Yazılımlar üzerinde farklı farklı insanlar uğraşıyor.

● Yıllar içerisinde yazılımla uğraşan kişiler değişebiliyor.

● Kimin, neyi değiştirdiği ve ne zaman yaptığı bilgisi 
önem kazanıyor.

● Kullanılan bir yazılımda değişiklik yapmak, kullanıcıları 
ve verileri etkileyebiliyor.
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 3

Döngünün sağlıklı işleyebilmesi için tüm yapılan 
işlemlerin,

● İlk önce farklı kişilerce kontrol edilerek adımların 
gerçekleştirilmesi

● Hemen her işlemin bir hata farkedildiğinde geri 
alınabilmesi

● Olabildiğince otomasyonunun gerçekleştirilmesi
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 4

Yaşam döngüsünün yönetimini kolaylaştıran çeşitli 
araçlar:

● Redmine İş/Proje Yönetim Sistemi

● Gitlab Kaynak Kod Yönetimi

● Jenkins Derleme Çiftliği / Sürekli Entegrasyon

● Sonar Kaynak Kod Analizi
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Redmine İş/Proje Yönetim Sistemi

#50
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●  İş takip sistemi

● Proje yönetim yazılımı

● 2006'dan beri kullanılıyor. 

● Web uygulaması. (Kullananların ek uygulama kurması 
gerekmiyor.) 

● Mobil uygulamaları (iPhone ve Android için) var.
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Kurumunuza Ne Yarar Sağlar?

● Projelerin başlangıcından bitişine kadar planlama,  
uygulama ile gözetim ve denetim işlevlerinin yerine 
getirilebilmesi

● Projelerin her adımının süreçleriyle ve çıktılarıyla 
beraber elektronik olarak arşivlenmesi

● Anlık ve geriye dönük olarak projelerin, takım ve 
bireysel performansların analiz edilebilmesi
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Redmine'ın Yetenekleri - 1

●  Kullanıcı, proje, iş sayı sınırlaması yok 

● Çoklu dil desteği 

● Çoklu ve hiyerarşik proje desteği 

● Her bir projede hiyerarşik işler tanımlayabilme 

● Farklı iş türleri tanımlayabilme

●  Farklı iş türleri için rol bazında farklı iş akışları 
tanımlayabilme
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Redmine'ın Yetenekleri - 2

●  Farklı iş türleri için farklı özel veri girilebilen alanlar 
tanımlayabilme  

● İşler arası ilişki kurabilme (ör: ilişkili, engelleyici, vs) 

● Proje aşamaları tanımlayabilme ve gelişme özeti 

● Gantt çizelgesi ve takvim üzerinde işleri izleyebilme 
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Redmine'ın Yetenekleri - 3

● Zaman kaydedebilme ve takibi (iş ve kişi bazında 
raporlayabilme) 

● Yapılan aktiviteleri akış halinde izleyebilme (bütün 
projeler, bir proje, veya kişi bazında)

●  Her proje için forum açabilme imkanı 

● Rol temelli, esnek ve detaylı yetkilendirme seçenekleri

●  İş güncellemelerinden e-posta ile haberdar olabilme
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Redmine'ın Yetenekleri - 4

●  E-posta ile iş güncelleyebilme 

● Sürüm takip sistemi (git, svn, vb.) entegrasyonu 

● Eklentilerle yeni özellikler ekleyebilme imkanı
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Çoklu Proje
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Etkinlikler
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Gantt Çizelgesi
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İş Takvimi
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Projeye Özel Wiki
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Projeye Özel Forum
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Sürüm Takip Sistemi Entegrasyonu - 1
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Sürüm Takip Sistemi Entegrasyonu - 2
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Zaman Raporları
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Kullanıcı ve Roller



Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr

 

iPhone / Android App
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Gitlab Kaynak Kod Yönetimi

#50
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GitLab – GitHub - 1

● GitLab’da kullanıcılara rol ve izinler verirken, 
GitHub’da sadece depoya erişimi için okuma ve 
yazma erişimleri verilir.

● GitLab’da iş kayıtlarına herhangi bir dosya 
ekleyebilirken GitHub’da bu mümkün değildir.

● GitLab’da geliştiriciler projelere ‘Work in progress’ 
(Devam eden işler) etiketi verebiliyor ve böylece 
kodlamanın devam ettiği belirtilebiliyor. Böylece 
kodların henüz tamamlanmadan diğer kodlarla 
birleşmesi engellenebiliyor.
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GitLab – GitHub - 2

● GitLab’da özel branch oluşturulabilirken, GitHub’da bu 
özellik ücretli.

● Github'da bir deponun kodlarını halka kapatmak için 
ücretlendiriliyorsunuz .

● GitLab kodlarınızı third party bir sunucuda barındırmak 
yerine kendi bünyenizde barındırmanıza olanak 
sağlıyor.

● Hiçbir ücretlendirme de yok, 10.000'e kadar proje ve 
deponun Gitlab Community Edition ile yönetilebilirç
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Login

● Gitlab LDAP ve/ya LDAPS authentication sağlıyor.

● Arayüzden kullanıcıları elle oluşturup 
yönetebiliyorsunuz.

● Her iki yöntemi de aynı anda kullanabiliyorsunuz.
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Kullanıcılar

● Kullanıcılar gitlab admin arayüzünden eklenir.

● Gruplarda kullanıcılar 5 tip role sahiptir:

● Owner
● Master
● Developer
● Reporter
● Guest
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İş kaydı oluşturma  - 1

● Gitlab’da iş kaydı oluşturulabilir. 

● İş kayıtları projede geliştirilmek istenen ya da projede 
çözülmüş olaylar için kullanılır. 

● Başlık, açıklama, atanan ve label eklenebilir. 

● İş akışlarına yorum eklenebilir, merge requestler için 
link verilebilir. 
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İş kaydı oluşturma  - 2
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Proje Forklama

● Orijinal projeyi bozmadan 'Fork' yani çatallama ile o 
proje üzerinde değişiklikler yapılır.

● Fork genellikle beğenilen projelerde kullanılır. Projenin 
üstünden yapılmak istenen değişiklikler yapılır. 

● Kişiye kendi projesi için bir başlangıç noktası olur.
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Projeleri Takip Etme (Star)

● Takip etmek istenen proje ‘Star’ olarak işaretlenir. 
Böylece o projeye kolayca ulaşılabilir. 

● Ayrıca projenin popülerliği artar.
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Merge Request

● Merge request projedeki farklı branchleri projeye 
entegre etmek için kullanılır.

● Branchleri birleştirmeden önce kodları tartışma ya da 
gözden geçirmek için merge request kullanılır.

● Merge request oluşturmadan önce branch 
oluşturulmalı ve branch GitLab’a pushlanmalıdır.
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Projeleri Klonlama

● Proje kopyalanmak, kendi bilgisayarında kullanılmak 
istendiğinde proje klonlanabilir.

● Her projede SSH/HTTPS' de o projenin linki bulunur 
ve proje bu linklerden klonlanır.

● Proje ‘Konsol’dan klonlanacağı gibi Tortoisegit ile de 
klonlanabilir.

● SSH ile proje klonlanabilmesi için SSH anahtarının 
profilde kayıtlı olması gerekir.
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Branch Sistemi

● 'Master branch' üzerinde çok fazla değişiklik yapılmak 
istenmediğinden branch sistemi kullanılır.

● Yapılacak commitler, buglar için yeni bir branch 
oluşturulur ve bu oluşturulan branchler master 
branchin kopyasıdır.

● Branchlere merge request gönderilebilir, branchler 
karşılaştırılabilir 
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Branch, Tag ve Commit Karşılaştırma

● Gitlab’da branch, tags ve commit karşılaştırılması 
yapılabilir.
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Proje, Branch veya Commit İndirme

● Projeler zip olarak indirilebilir.

● Branchler zip, tar, tar.gz, tar.bz2 formatlarında 
indirilebilir.
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Proje Dosyalarına Erişim

● Gitlab arayüzünden herhangi bir projedeki tüm 
dosyalara erişilebilir. Bu dosyalar 'Dowload zip' ile 
indirilir.

● Kodlar incelenebilir, kopyalanabilir, düzenlenebilir veya 
silinebilir.

● Her commit için Gitlab tarafında ayrı olarak verilen url 
adresine tıklayıp koddaki değişikliklere bakılabilir.

● Kodların satır numaralarına tıklayarak bir url 
oluşturabilir ve o satır oluşan url ile paylaşılabilir.
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Proje Commitlerine Erişim

● En son yapılan commitlerin kim tarafından, kaç 
commit olduğu bilgisine ulaşılabilir.

● Gitlab tarafından her commit için özel olarak verilen url 
adresi ile kodlara erişip nelerin eklendiği, nelerin 
çıkarıldığına bakılabilir.

● Commit'leri e-posta yoluyla takip edebilme imkanı da 
bulunuyor.
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Commits URLi

● Her commit için Gitlab farklı bir url adresi verir.

● Böylece commitlerin çakışması engellenir ve eski 
commitlerin sistemde kalmasını sağlar.

● Bu sayede eski commitlere ulaşıp üzerinde tekrar 
değişiklik yapılabilir.
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Network

● Network ile brachlerin şemalanmış hali görülebilir. 
Branchlerin ve taglerin birbirirleri ile olan ilişkileri 
rahatça anlaşılabilir.
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Graphs

● Bir projede bir ay içinde kaç commit yapıldığının grafik 
dağılımına bakılabilir.

● Ayrıca kişilerin o proje için kaç commit yaptıklarının 
grafiksel dağılımına da bakılabilir.

● Commitlerin, günlük, haftalık ve aylık grafik dağılımına 
bakılır.
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Labels

● Label Gitlab sistemindeki etiketleri konu konu ayırmak 
için kullanılır. Böylece işler, kodlar kategorize edilebilir.

● Renklendirme yöntemi ile label oluşturulur.
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Wiki

● Proje ile ilgili herhangi bir döküman ya da not yazmak 
için wikiler kullanılabilir.
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Snippet

● Küçük kod parçaları ya da yazıları ‘Snippet’ler ile 
saklanabilir.

● Snippet’lerin görünülebilirliği değiştirilebilir. (private, 
internal, public)
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Jenkins Derleme Çiftliği / Sürekli 
Entegrasyon

#50
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Geliştiriciler ve Sunucular

● Geliştiriciler kendi bilgisayarlarında yazılım geliştirirler.

● O yazılımlar sunucularda çalışır.

● Sunucuya yazılımın yerleştirilmesi/güncellenmesi 
gerekir.

● Geliştiricinin sorun çözebilmek için yazılımın çalıştığı 
ortama ve çalışırken ürettiği verilere (veritabanı, dosya 
vb) ihtiyacı olur.
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Geliştiricilerin Sunucuya “Az”
Erişmesi Sorunları

● Geliştiricilerin körebe oynar hale gelmeleri

● Sunucuda ne olduğuna emin olamama

● Tam sorunun kaynağını çözmekte zorlanmaları

● Ortaya çıkan her sorunda topu sisteme atmaları

● Sistem yöneticilerinin peşinde sürekli gezmeleri

● Yavaşlayan geliştirme ve çözüm süreci
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Geliştiricilerin Sunucuya “Fazla” 
Erişmesi Sorunları

● “Yeter ki çalışsın” stili sunucuda kirli çözüm üretme

● Elle yapılanve belgelenmeyen işlerin artması

● Olası dosya sahiplik/yetki sorunları

● Geliştiricilerin birbirinin ayağına basma riski

● Ne kadar yetki sahibi, o kadar güvenlik riski
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Jenkins - 1

● Tam anlamıyla bir uşak

● “Birileri” uşağa çeşitli işler tanımlıyor.

● “Bir başkaları” tanımlanan işi buyurduğunda, uşak 
kendisine tanımlanan işleri harfiyen yerine getiriyor.
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Jenkins - 2

● Uşağa emir yağdırmak için bir web arayüzü var, işler 
oradan tanımlanabiliyor ve başlatılabiliyor.

● Kullanıcı/grup/iş yetkilendirme sistemi var. Kimin iş 
tanımlayaabileceği, başlatabileceği kısıtlanabiliyor.

● Uşak yaptıklarını sürekli not alıyor, sorunları iletiyor, 
yaptığı işleri saklıyor.

● Java ile yazılmış, Java dünyası ile çok haşır-neşir.

● Hemen her dil ve araçla entegrasyon için 800’ün 
üzerinde eklentisi var.

● Amaç: Sürekli entegrasyon!
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Jenkins Arayüzü - 1
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Jenkins Arayüzü - 2
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Jenkins Arayüzü - 3
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Geliştirici – Sunucu Entegrasyonu

● Geliştiricilerin sunucuda yapmak istedikleri işlemler 
sistem yöneticileri tarafından Jenkins’te tanımlanıyor 
(betik, eklenti vb şeklinde).

● Geliştiriciler, web arayüzünden tıklayarak önceden 
tanımlanmış işlemleri uygulayabiliyorlar.

● Uygulanan işlemlerin loglarını web üzerinden 
inceleyebiliyorlar.

● İşlem sonucu elde edilen bir ürün varsa (bir tarball, 
derlenmiş kod, vs) bunu Jenkins’ten indirebiliyorlar.

● Sistem yöneticileri yan gelip yatabiliyor.
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Jenkins ile Yapmanın Elle Yapmaktan 
Farkı Ne?

● İşler önceden tanımlanıyor, bir nevi belgeleme 
gerçekleşiyor.

● İşlerin tanımının değiştirilmesinin de kaydı tutuluyor.

● Bir işin gerçekleşip gerçekleşmediğini, doğru yapılıp 
yapılmadığına ilişkin bir soru işareti kalmıyor.

● İnsan hata yapar, uşak hata yapmaz!
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Jenkins ile Yapmanın Konsoldan Betik 
Çalıştırmaktan Farkı Ne?

● Geliştiriciye konsol erişimi vermek gerekmiyor.

● Geliştiricinin konsol bilmesi gerekmiyor.

● Geliştiricinin yapabileceği adımlar tanımlanıyor, bunun 
dışına çıkamıyor.

● Adımlar kısıtlandığından, sistemde yetki gerektiren 
işlemlerde bir geliştiric yerine Jenkins’te yetki verirken 
daha bonkör davranılabiliyor.

● Uşak asla unutmaz! (log/build tutar)
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Kullanım Örnekleri - 1

● Sürüm takip sisteminden (Git vb) kodun çekilerek el 
değmeden şişelenmesi

● Üretilen şişelerin ilgili bir(kaç) sunucuya yerleştirilmesi 
(deployment)

● Farklı brachlerin farklı yerlere yerleştirilebilmesi

● Bir sunucudan diğerine veritabanı aktarımı (production 
-> test)
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Kullanım Örnekleri - 2

● Kod kalitesi ölçüm uygulamasının tetiklenmesi

● Uygulama sunucusunun tekrar başlatılması

● Sadece geliştiriciler için değil, sistem yöneticilerine 
kısıtlı yaptırılacak işler de tanımlanabilir.
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Jenkins de Nereden Çıktı?

● 2004’te Sun, Hudson’ı geliştirmeye başlıyor.

● 2009’da Oracle Sun’ı satın alınca Hudson da Oracle’a 
geçiyor.

● 2010’da Oracle Hudson’ın geliştirici topluluğu 
kapışıyor. Hudson’ın ismini koklatmam diyor.

● 2011’de topluluk Hudson’ın adını Jenkins olarak 
değiştirip yoluna devam ediyor.

● Oracle ben kendim geliştirmeye devam edeceğim 
diyor.

● 2012’de Oracle projeyi Eclipse Vakfı’na devrediyor.
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Sonar Kaynak Kod Analizi

#50
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SonarQube

● Kod kalitesinin analiz edilmesi

● Önceden belirlenen kurallara kodun uygunluğunu 
denetler.

● Hazır kurallarla geldiği gibi, özel kurallar da yazılabilir.

● Uygun olmayan kod parçaları raporlanır.

● Geçmişe dönük bilgi ve istatistik tutar.

● 60'ın üzerinde eklenti ile genişleyebilir.
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SonarQube - Analiz

Analiz parçaları:

● Çift kod

● Kod standartlarına uygunluk

● Birim testleri

● Kod karmaşıklığı

● Yorumlar

● Kod kapsama yüzdesi
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SonarQube - Dashboard
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SonarQube - Programlama Dilleri

● Java

● C#

● C++

● PL/SQL

● Javascript

● PHP

● Python

● XML

●  ...
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
Eclipse
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
IntelliJ
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
Visual Studio
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Diğer Araçları ile Entegrasyon

● Jenkins'ten her bir "build" öncesi/sonrası otomatik kod 
analizi için tetiklenebiliyor.

● Gitlab'dan her commit öncesi otomatik kod analizi için 
çalıştırılabiliyor.

● Sonar bulduğu sorunlarla ilgili Redmine'da iş 
açabiliyor.

● Sorunlar ile ilgili e-posta ile bildirim yapılabiliyor.
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Diğer Araçlar

● Nexus

● Graylog

● Liquibase

● Arquillian

● JMeter

● Selenium
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Yazılım Yaşam Döngüsü
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 1

● SDLC = Software Development Life Cycyle

● Yazılımlar bir kere yapılıp bırakılmıyor.

● Yaşam ilerledikçe yazılımlar da değişiyor.

● Yeni özellik ve değişiklik istekleri oluyor.

● Hatasız yazılım yok, en azından hatalar düzeltiliyor.
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 2

● Yazılımlar üzerinde farklı farklı insanlar uğraşıyor.

● Yıllar içerisinde yazılımla uğraşan kişiler değişebiliyor.

● Kimin, neyi değiştirdiği ve ne zaman yaptığı bilgisi 
önem kazanıyor.

● Kullanılan bir yazılımda değişiklik yapmak, kullanıcıları 
ve verileri etkileyebiliyor.
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 3

Döngünün sağlıklı işleyebilmesi için tüm yapılan 
işlemlerin,

● İlk önce farklı kişilerce kontrol edilerek adımların 
gerçekleştirilmesi

● Hemen her işlemin bir hata farkedildiğinde geri 
alınabilmesi

● Olabildiğince otomasyonunun gerçekleştirilmesi
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Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC) - 4

Yaşam döngüsünün yönetimini kolaylaştıran çeşitli 
araçlar:

● Redmine İş/Proje Yönetim Sistemi

● Gitlab Kaynak Kod Yönetimi

● Jenkins Derleme Çiftliği / Sürekli Entegrasyon

● Sonar Kaynak Kod Analizi
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Redmine İş/Proje Yönetim Sistemi

#50
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●  İş takip sistemi

● Proje yönetim yazılımı

● 2006'dan beri kullanılıyor. 

● Web uygulaması. (Kullananların ek uygulama kurması 
gerekmiyor.) 

● Mobil uygulamaları (iPhone ve Android için) var.
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Kurumunuza Ne Yarar Sağlar?

● Projelerin başlangıcından bitişine kadar planlama,  
uygulama ile gözetim ve denetim işlevlerinin yerine 
getirilebilmesi

● Projelerin her adımının süreçleriyle ve çıktılarıyla 
beraber elektronik olarak arşivlenmesi

● Anlık ve geriye dönük olarak projelerin, takım ve 
bireysel performansların analiz edilebilmesi
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Redmine'ın Yetenekleri - 1

●  Kullanıcı, proje, iş sayı sınırlaması yok 

● Çoklu dil desteği 

● Çoklu ve hiyerarşik proje desteği 

● Her bir projede hiyerarşik işler tanımlayabilme 

● Farklı iş türleri tanımlayabilme

●  Farklı iş türleri için rol bazında farklı iş akışları 
tanımlayabilme
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Redmine'ın Yetenekleri - 2

●  Farklı iş türleri için farklı özel veri girilebilen alanlar 
tanımlayabilme  

● İşler arası ilişki kurabilme (ör: ilişkili, engelleyici, vs) 

● Proje aşamaları tanımlayabilme ve gelişme özeti 

● Gantt çizelgesi ve takvim üzerinde işleri izleyebilme 
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Redmine'ın Yetenekleri - 3

● Zaman kaydedebilme ve takibi (iş ve kişi bazında 
raporlayabilme) 

● Yapılan aktiviteleri akış halinde izleyebilme (bütün 
projeler, bir proje, veya kişi bazında)

●  Her proje için forum açabilme imkanı 

● Rol temelli, esnek ve detaylı yetkilendirme seçenekleri

●  İş güncellemelerinden e-posta ile haberdar olabilme
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Redmine'ın Yetenekleri - 4

●  E-posta ile iş güncelleyebilme 

● Sürüm takip sistemi (git, svn, vb.) entegrasyonu 

● Eklentilerle yeni özellikler ekleyebilme imkanı



  

 

Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr

 

Çoklu Proje
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Etkinlikler
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Gantt Çizelgesi
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İş Takvimi
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Projeye Özel Wiki
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Projeye Özel Forum
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Sürüm Takip Sistemi Entegrasyonu - 1
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Sürüm Takip Sistemi Entegrasyonu - 2
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Zaman Raporları
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Kullanıcı ve Roller
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iPhone / Android App
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Gitlab Kaynak Kod Yönetimi

#50
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GitLab – GitHub - 1

● GitLab’da kullanıcılara rol ve izinler verirken, 
GitHub’da sadece depoya erişimi için okuma ve 
yazma erişimleri verilir.

● GitLab’da iş kayıtlarına herhangi bir dosya 
ekleyebilirken GitHub’da bu mümkün değildir.

● GitLab’da geliştiriciler projelere ‘Work in progress’ 
(Devam eden işler) etiketi verebiliyor ve böylece 
kodlamanın devam ettiği belirtilebiliyor. Böylece 
kodların henüz tamamlanmadan diğer kodlarla 
birleşmesi engellenebiliyor.
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GitLab – GitHub - 2

● GitLab’da özel branch oluşturulabilirken, GitHub’da bu 
özellik ücretli.

● Github'da bir deponun kodlarını halka kapatmak için 
ücretlendiriliyorsunuz .

● GitLab kodlarınızı third party bir sunucuda barındırmak 
yerine kendi bünyenizde barındırmanıza olanak 
sağlıyor.

● Hiçbir ücretlendirme de yok, 10.000'e kadar proje ve 
deponun Gitlab Community Edition ile yönetilebilirç
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Login

● Gitlab LDAP ve/ya LDAPS authentication sağlıyor.

● Arayüzden kullanıcıları elle oluşturup 
yönetebiliyorsunuz.

● Her iki yöntemi de aynı anda kullanabiliyorsunuz.
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Kullanıcılar

● Kullanıcılar gitlab admin arayüzünden eklenir.

● Gruplarda kullanıcılar 5 tip role sahiptir:

● Owner
● Master
● Developer
● Reporter
● Guest
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İş kaydı oluşturma  - 1

● Gitlab’da iş kaydı oluşturulabilir. 

● İş kayıtları projede geliştirilmek istenen ya da projede 
çözülmüş olaylar için kullanılır. 

● Başlık, açıklama, atanan ve label eklenebilir. 

● İş akışlarına yorum eklenebilir, merge requestler için 
link verilebilir. 
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İş kaydı oluşturma  - 2
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Proje Forklama

● Orijinal projeyi bozmadan 'Fork' yani çatallama ile o 
proje üzerinde değişiklikler yapılır.

● Fork genellikle beğenilen projelerde kullanılır. Projenin 
üstünden yapılmak istenen değişiklikler yapılır. 

● Kişiye kendi projesi için bir başlangıç noktası olur.
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Projeleri Takip Etme (Star)

● Takip etmek istenen proje ‘Star’ olarak işaretlenir. 
Böylece o projeye kolayca ulaşılabilir. 

● Ayrıca projenin popülerliği artar.
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Merge Request

● Merge request projedeki farklı branchleri projeye 
entegre etmek için kullanılır.

● Branchleri birleştirmeden önce kodları tartışma ya da 
gözden geçirmek için merge request kullanılır.

● Merge request oluşturmadan önce branch 
oluşturulmalı ve branch GitLab’a pushlanmalıdır.
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Projeleri Klonlama

● Proje kopyalanmak, kendi bilgisayarında kullanılmak 
istendiğinde proje klonlanabilir.

● Her projede SSH/HTTPS' de o projenin linki bulunur 
ve proje bu linklerden klonlanır.

● Proje ‘Konsol’dan klonlanacağı gibi Tortoisegit ile de 
klonlanabilir.

● SSH ile proje klonlanabilmesi için SSH anahtarının 
profilde kayıtlı olması gerekir.
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Branch Sistemi

● 'Master branch' üzerinde çok fazla değişiklik yapılmak 
istenmediğinden branch sistemi kullanılır.

● Yapılacak commitler, buglar için yeni bir branch 
oluşturulur ve bu oluşturulan branchler master 
branchin kopyasıdır.

● Branchlere merge request gönderilebilir, branchler 
karşılaştırılabilir 
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Branch, Tag ve Commit Karşılaştırma

● Gitlab’da branch, tags ve commit karşılaştırılması 
yapılabilir.
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Proje, Branch veya Commit İndirme

● Projeler zip olarak indirilebilir.

● Branchler zip, tar, tar.gz, tar.bz2 formatlarında 
indirilebilir.
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Proje Dosyalarına Erişim

● Gitlab arayüzünden herhangi bir projedeki tüm 
dosyalara erişilebilir. Bu dosyalar 'Dowload zip' ile 
indirilir.

● Kodlar incelenebilir, kopyalanabilir, düzenlenebilir veya 
silinebilir.

● Her commit için Gitlab tarafında ayrı olarak verilen url 
adresine tıklayıp koddaki değişikliklere bakılabilir.

● Kodların satır numaralarına tıklayarak bir url 
oluşturabilir ve o satır oluşan url ile paylaşılabilir.
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Proje Commitlerine Erişim

● En son yapılan commitlerin kim tarafından, kaç 
commit olduğu bilgisine ulaşılabilir.

● Gitlab tarafından her commit için özel olarak verilen url 
adresi ile kodlara erişip nelerin eklendiği, nelerin 
çıkarıldığına bakılabilir.

● Commit'leri e-posta yoluyla takip edebilme imkanı da 
bulunuyor.
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Commits URLi

● Her commit için Gitlab farklı bir url adresi verir.

● Böylece commitlerin çakışması engellenir ve eski 
commitlerin sistemde kalmasını sağlar.

● Bu sayede eski commitlere ulaşıp üzerinde tekrar 
değişiklik yapılabilir.
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Network

● Network ile brachlerin şemalanmış hali görülebilir. 
Branchlerin ve taglerin birbirirleri ile olan ilişkileri 
rahatça anlaşılabilir.
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Graphs

● Bir projede bir ay içinde kaç commit yapıldığının grafik 
dağılımına bakılabilir.

● Ayrıca kişilerin o proje için kaç commit yaptıklarının 
grafiksel dağılımına da bakılabilir.

● Commitlerin, günlük, haftalık ve aylık grafik dağılımına 
bakılır.
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Labels

● Label Gitlab sistemindeki etiketleri konu konu ayırmak 
için kullanılır. Böylece işler, kodlar kategorize edilebilir.

● Renklendirme yöntemi ile label oluşturulur.
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Wiki

● Proje ile ilgili herhangi bir döküman ya da not yazmak 
için wikiler kullanılabilir.
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Snippet

● Küçük kod parçaları ya da yazıları ‘Snippet’ler ile 
saklanabilir.

● Snippet’lerin görünülebilirliği değiştirilebilir. (private, 
internal, public)
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Jenkins Derleme Çiftliği / Sürekli 
Entegrasyon

#50
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Geliştiriciler ve Sunucular

● Geliştiriciler kendi bilgisayarlarında yazılım geliştirirler.

● O yazılımlar sunucularda çalışır.

● Sunucuya yazılımın yerleştirilmesi/güncellenmesi 
gerekir.

● Geliştiricinin sorun çözebilmek için yazılımın çalıştığı 
ortama ve çalışırken ürettiği verilere (veritabanı, dosya 
vb) ihtiyacı olur.
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Geliştiricilerin Sunucuya “Az”
Erişmesi Sorunları

● Geliştiricilerin körebe oynar hale gelmeleri

● Sunucuda ne olduğuna emin olamama

● Tam sorunun kaynağını çözmekte zorlanmaları

● Ortaya çıkan her sorunda topu sisteme atmaları

● Sistem yöneticilerinin peşinde sürekli gezmeleri

● Yavaşlayan geliştirme ve çözüm süreci
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Geliştiricilerin Sunucuya “Fazla” 
Erişmesi Sorunları

● “Yeter ki çalışsın” stili sunucuda kirli çözüm üretme

● Elle yapılanve belgelenmeyen işlerin artması

● Olası dosya sahiplik/yetki sorunları

● Geliştiricilerin birbirinin ayağına basma riski

● Ne kadar yetki sahibi, o kadar güvenlik riski
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Jenkins - 1

● Tam anlamıyla bir uşak

● “Birileri” uşağa çeşitli işler tanımlıyor.

● “Bir başkaları” tanımlanan işi buyurduğunda, uşak 
kendisine tanımlanan işleri harfiyen yerine getiriyor.
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Jenkins - 2

● Uşağa emir yağdırmak için bir web arayüzü var, işler 
oradan tanımlanabiliyor ve başlatılabiliyor.

● Kullanıcı/grup/iş yetkilendirme sistemi var. Kimin iş 
tanımlayaabileceği, başlatabileceği kısıtlanabiliyor.

● Uşak yaptıklarını sürekli not alıyor, sorunları iletiyor, 
yaptığı işleri saklıyor.

● Java ile yazılmış, Java dünyası ile çok haşır-neşir.

● Hemen her dil ve araçla entegrasyon için 800’ün 
üzerinde eklentisi var.

● Amaç: Sürekli entegrasyon!
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Jenkins Arayüzü - 1
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Jenkins Arayüzü - 2
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Jenkins Arayüzü - 3
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Geliştirici – Sunucu Entegrasyonu

● Geliştiricilerin sunucuda yapmak istedikleri işlemler 
sistem yöneticileri tarafından Jenkins’te tanımlanıyor 
(betik, eklenti vb şeklinde).

● Geliştiriciler, web arayüzünden tıklayarak önceden 
tanımlanmış işlemleri uygulayabiliyorlar.

● Uygulanan işlemlerin loglarını web üzerinden 
inceleyebiliyorlar.

● İşlem sonucu elde edilen bir ürün varsa (bir tarball, 
derlenmiş kod, vs) bunu Jenkins’ten indirebiliyorlar.

● Sistem yöneticileri yan gelip yatabiliyor.
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Jenkins ile Yapmanın Elle Yapmaktan 
Farkı Ne?

● İşler önceden tanımlanıyor, bir nevi belgeleme 
gerçekleşiyor.

● İşlerin tanımının değiştirilmesinin de kaydı tutuluyor.

● Bir işin gerçekleşip gerçekleşmediğini, doğru yapılıp 
yapılmadığına ilişkin bir soru işareti kalmıyor.

● İnsan hata yapar, uşak hata yapmaz!
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Jenkins ile Yapmanın Konsoldan Betik 
Çalıştırmaktan Farkı Ne?

● Geliştiriciye konsol erişimi vermek gerekmiyor.

● Geliştiricinin konsol bilmesi gerekmiyor.

● Geliştiricinin yapabileceği adımlar tanımlanıyor, bunun 
dışına çıkamıyor.

● Adımlar kısıtlandığından, sistemde yetki gerektiren 
işlemlerde bir geliştiric yerine Jenkins’te yetki verirken 
daha bonkör davranılabiliyor.

● Uşak asla unutmaz! (log/build tutar)
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Kullanım Örnekleri - 1

● Sürüm takip sisteminden (Git vb) kodun çekilerek el 
değmeden şişelenmesi

● Üretilen şişelerin ilgili bir(kaç) sunucuya yerleştirilmesi 
(deployment)

● Farklı brachlerin farklı yerlere yerleştirilebilmesi

● Bir sunucudan diğerine veritabanı aktarımı (production 
-> test)
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Kullanım Örnekleri - 2

● Kod kalitesi ölçüm uygulamasının tetiklenmesi

● Uygulama sunucusunun tekrar başlatılması

● Sadece geliştiriciler için değil, sistem yöneticilerine 
kısıtlı yaptırılacak işler de tanımlanabilir.
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Jenkins de Nereden Çıktı?

● 2004’te Sun, Hudson’ı geliştirmeye başlıyor.

● 2009’da Oracle Sun’ı satın alınca Hudson da Oracle’a 
geçiyor.

● 2010’da Oracle Hudson’ın geliştirici topluluğu 
kapışıyor. Hudson’ın ismini koklatmam diyor.

● 2011’de topluluk Hudson’ın adını Jenkins olarak 
değiştirip yoluna devam ediyor.

● Oracle ben kendim geliştirmeye devam edeceğim 
diyor.

● 2012’de Oracle projeyi Eclipse Vakfı’na devrediyor.
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Sonar Kaynak Kod Analizi

#50
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SonarQube

● Kod kalitesinin analiz edilmesi

● Önceden belirlenen kurallara kodun uygunluğunu 
denetler.

● Hazır kurallarla geldiği gibi, özel kurallar da yazılabilir.

● Uygun olmayan kod parçaları raporlanır.

● Geçmişe dönük bilgi ve istatistik tutar.

● 60'ın üzerinde eklenti ile genişleyebilir.
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SonarQube - Analiz

Analiz parçaları:

● Çift kod

● Kod standartlarına uygunluk

● Birim testleri

● Kod karmaşıklığı

● Yorumlar

● Kod kapsama yüzdesi
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SonarQube - Dashboard
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SonarQube - Programlama Dilleri

● Java

● C#

● C++

● PL/SQL

● Javascript

● PHP

● Python

● XML

●  ...
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
Eclipse
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
IntelliJ
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IDE'den Sonarlint Kullanımı - 
Visual Studio
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Diğer Araçları ile Entegrasyon

● Jenkins'ten her bir "build" öncesi/sonrası otomatik kod 
analizi için tetiklenebiliyor.

● Gitlab'dan her commit öncesi otomatik kod analizi için 
çalıştırılabiliyor.

● Sonar bulduğu sorunlarla ilgili Redmine'da iş 
açabiliyor.

● Sorunlar ile ilgili e-posta ile bildirim yapılabiliyor.
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Diğer Araçlar

● Nexus

● Graylog

● Liquibase

● Arquillian

● JMeter

● Selenium


