Köstebek Teknoloji Bilgi Bankas

Atlassian Ürünleri Nelerdir?

Atlassian

Atlassian ailesi içerisinde uygulama gelitirme yaam döngüsünün her evresinde kullanlabilecek farkl
araçlar vardr. Bu araçlar entegre kullanldnda farkl roller ayn ürün yaps içerisinde çalm olurlar.

JIRA- Proje Yönetim ve Talep Takip Sistemi- http://www.atlassian.com/software/jira/overvi
ew/

Confluence- Kurumsal Wiki Uygulamas-http://www.atlassian.com/software/confluence/ove
rview/team-collaboration-software

Bamboo- Sürekli Entegrasyon Uygulamas-http://www.atlassian.com/software/bamboo/ove
rview

Stash - Git Kaynak Kod Yönetim Uygulamas- http://www.atlassian.com/software/stash/ove
rview

Fisheye - Versiyonlama Sistemi Yönetim Arayüzü-http://www.atlassian.com/software/fishe
ye/overview

Clover - JAVA Kod Analizi Uygulamas- http://www.atlassian.com/software/clover/overview

Crucible - Kod Gözden Geçirme Uygulamas-http://www.atlassian.com/software/crucible/ov
erview

Aadaki konulara cevap aryorsanz, bu ürünlerle
tanmanz zaman bizce gelmitir....
· Projelerinizde çevik yöntemleri uygulamak istiyorsanz JIRA, Greenhopper ve Bamboo Scrum
proje yönetimi ve sürekli entegrasyon ablonlarn size salar. Bunlar deitirebilirsiniz.
· CMMI, ISO 15504 gibi modellere uyum için aranan aadaki nitelikleri salayan bir sistem edinmi
olursunuz.
o Çift tarafl izlenebilirlik
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o Proje izleme metrikleri
o Proje durum raporlar

Sanal Tercih

o Kontrol grafikleri
Sanaltercih Tantm

o Çevrim süresi
o Kod kalitesi göstergeleri
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o akna bal tüm süreçler

Blog

§ Proje yönetimi
JIRA SQLLER

§ Deiiklik yönetimi
§ Konfigürasyon yönetimi
§ ç denetim
§ Gözden geçirme

· Birden fazla projenin durumunu takip edebilmek istiyorum.
· Yeni bir ürün gelitirip satn yapmay planlyoruz. Ürün u anda fikir aamasnda, gereksinimleri nasl
yönetebiliriz?
· Derleme süresini azaltmak istiyorum.
· Kullanc testleri otomatik olarak çaltrlabilsin.
· Testte bulunan hatay kendi ortammda tekrar bulamyorum.
· Talepleri çözme hzm bilmek buna göre kaynak arttrmak istiyorum
· Müteriyim, taleplerim ne durumda, ne zaman güncellemeler çkacak takip edebilmek istiyorum.
· Yazlmc olarak hatann hangi ortamda, ürünün hangi versiyonunda ortaya çktn bilmek istiyorum.
· Bir sürümle ilgili hata bildirildiinde o sürümde hangi deiikliklerin yaplm olduunu bilmek istiyorum.
· Projeye yeni baladm. Hatalar ya da farkl talepler bana geldiinde benzerlerini, benden önce
kimlerin konuyla ilgilendiini ve ilgili dokümanlar görebilmek istiyorum.
· Bir sürümde düzeltilen hata, ilerleyen sürümlerde yeniden ortaya çkyor. Bu durum nasl
önlenebilir?
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