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Διαχείριση έργων λογισμικού ﴾2﴿
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Software build automation

Ζητούμενα

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας "χτισίματος" του
λογισμικού
Πώς από το source code base παράγεται το software artifact
﴾.jar, .exe, .rpm, .deb, κλπ﴿
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Ο βασικός "τεχνικός" στόχος κάθε έργου
λογισμικού είναι η παραγωγή ενός ή
περισσότερων software artifacts
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Software build automation
Αυτόματη διαχείριση εξαρτήσεων ﴾dependencies﴿
Μεταγλώττιση κώδικα ﴾compilation﴿
Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου ﴾testing﴿

Συνεχής ολοκλήρωση του λογισμικού ﴾Continuous integration﴿
Παραγωγή των software artifacts ﴾assemble﴿
Απόθεση/δημοσίευσή τους σε κάποια αποθήκη ﴾software
release / publication﴿
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Εργαλεία build automation
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make
Η αρχή όλων
Stuard Feldman, Bell Labs, 1976
2003 ACM Software System Award

Βασικές έννοιες
Targets, prerequisites, commands, macros
Topological sorting
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Topological sorting
Γραμμική διάταξη των κόμβων ενός κατευθυνόμενου γράφου,
στην οποία το u προηγείται του v αν υπάρχει κατευθυνόμενη
ακμή u−> v.

Ο γράφος δεν πρέπει να έχει κύκλους ﴾ακυκλικός﴿ ‐ Directed
Acyclic Graph ﴾DAG﴿.

Εκτέλεση των build targets.
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Εργαλεία στο Java οικοσύστημα
Apache Ant
Apache Ivy
Apache Maven
Gradle ﴾έμφαση στο μάθημα﴿
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Gradle
https://www.slideshare.net/KostasSaidis/an‐introduction‐to‐gradle‐
for‐java‐developers

Θα σας δοθεί έτοιμο για χρήση Gradle project ως παράδειγμα
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Διαχείριση συστατικών λογισμικού
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Software artifacts
Αυτοτελή αρχεία έτοιμα προς εκτέλεση ή
Μερικώς αυτοτελή αρχεία προς ενσωμάτωση σε άλλες
εφαρμογές ﴾βιβλιοθήκες﴿

Δομή/περιεχόμενα ανάλογα με τη γλώσσα
προγραμματισμού, το λειτουργικό σύστημα, την εφαρμογή,
κτλ.
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Στη Java κοινότητα
Software artifact = Jar ﴾συνήθως﴿ ή APK ﴾android﴿
Jar αρχείο = Zip αρχείο
Περιέχει .class αρχεία ﴾JVM κλάσεις﴿ και ‐ενδεχομένως‐
metadata ﴾manifests﴿, resources ﴾images﴿, αρχεία ρυθμίσεων
κ.ο.κ.

APK αρχείο = Zip αρχείο
Περιέχει .dex αρχεία και metadata ﴾manifests﴿, resources
﴾images﴿ κ.λπ.
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Στην πράξη
Κάθε ξεχωριστή προγραμματιστική/τεχνολογική κοινότητα
συνήθως:

έχει ξεχωριστούς μορφότυπους artifacts
έχει ξεχωριστά εργαλεία διαχείρισής τους
έχει ‐όπως λέγεται‐ ξεχωριστό technology stack
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Ας το δούμε αντίστροφα

Τι είναι ένα software artifact;

Μπορεί να είναι οτιδήποτε:
Application, Library, Component, Server, Client

Μπορεί να χρησιμοποιείται για ένα μόνο σκοπό ﴾π.χ.
standalone app﴿ ή να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο για
πολλούς σκοπούς ﴾π.χ. library﴿
Ας πούμε ότι, γενικά, είναι ένα συστατικό λογισμικού
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Συστατικά λογισμικού
Επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα λογισμικού ﴾που διατίθενται
ως ξεχωριστά software artifacts﴿
Αποθήκες συστατικών λογισμικού ﴾software artifact
repositories﴿

Διαχείριση εκδόσεων συστατικών ﴾software releases, artifact
versioning﴿
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Εξαρτήσεις λογισμικού ﴾software
dependencies﴿

Compile‐time dependencies ﴾"static" linking﴿: οι εξαρτήσεις
του λογισμικού από συστατικά που πρέπει να είναι διαθέσιμα
κατά τη μεταγλώττιση

Runtime dependencies ﴾"dynamic" linking﴿: οι εξαρτήσεις του
λογισμικού από συστατικά που πρέπει να είναι διαθέσιμα
κατά το χρόνο εκτέλεσης
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Μεταβατικές εξαρτήσεις ﴾transitive
dependencies﴿
Οι εξαρτήσεις των εξαρτήσεων ﴾τα συστατικά δεν είναι πάντα
αυτοτελή, μπορεί να εξαρτώνται από άλλα συστατικά / artifacts
για τη λειτουργία τους﴿

 Project  −>  Lib1 ,  Lib2 
 Lib1  −>  Lib11 
 Lib2  −>  Lib21 ,  Lib22 
 Lib21  −>  Lib211 
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Αποθήκες συστατικών λογισμικού
﴾software artifact repositories﴿

Tήρηση των software artifacts ﴾files﴿
Σε πολλές εκδόσεις

Τήρηση μεταδεδομένων για τις αλληλο‐εξαρτήσεις τους
Δημόσιες ή ιδιωτικές αποθήκες
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Παραδείγματα δημόσιων αποθηκών
﴾Java﴿
https://search.maven.org/
https://bintray.com/bintray/jcenter
https://plugins.gradle.org/
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Ιδιωτικές αποθήκες
Για μεγάλες ομάδες
Για σύνθετο λογισμικό

Φιλοξενία της αποθήκης στο εσωτερικό δίκτυο του
οργανισμού
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Δημοσίευση συστατικού
Ανέβασμα του συστατικού σε κάποια αποθήκη ﴾artifact
publication﴿
Αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω του build εργαλείου

Παράδειγμα  gradle publish  η  mvn release 
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Για παράδειγμα
Εκτέλεση όλων των προαπαιτούμενων για την παραγωγή
του jar αρχείου ﴾download dependencies, compile code, run
tests, assemble files﴿
Παραγωγή του jar αρχείου με κάποια σύμβαση για το όνομα
και την έκδοσή του ﴾π.χ. project‐name‐1.2.jar﴿
Ανέβασμα του αρχείου στην αποθήκη

σε κάποια συγκεκριμένη ‐κατά σύμβαση‐ θέση ﴾π.χ.
 /gr/ntua/softeng17b/foo/1.2/project‐name‐1.2.jar ﴿
μαζί με πληροφορίες/μεταδεδομένα για τις εξαρτήσεις
του ﴾π.χ. maven pom, ivy file﴿
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Διαχείριση εκδόσεων λογισμικού
Versioning
Releasing
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Τυποποίηση εκδόσεων λογισμικού
Δεν υπάρχει ομοιομορφία και συνέπεια στην ανάθεση
εκδόσεων
Διαφορετικά σχήματα
Με βάση την ημερομηνία, με βάση κάποια σύμβαση, με βάση
εμπορικούς λόγους, κλπ.
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Παράδειγμα

[major].[minor].[revision].[build]

major: Σημαντική αλλαγή στο λογισμικό ﴾major release﴿
minor: Προσθήκη ή βελτίωση στο λογισμικό ﴾minor release﴿
revision: Patch, διόρθωση bug, επίλυση προβλήματος
ασφαλείας, κτλ. ﴾maintenance release﴿
build: Αυτόματη αρίθμηση του build ﴾π.χ. αύξων αριθμός,
commit id, κτλ.﴿ ﴾internal release﴿
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Semantic Versioning

[major].[minor].[patch]

major: Breaking change
minor: Add new backwards compatible functionality
patch: Apply backwards compatible bug fixes
Βασική έννοια: Public API

http://semver.org/
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Επίτευξη του release
Επιμέρους στάδια και ενδιάμεσες εκδόσεις

Pre‐release ﴾internal release﴿

Early Access ﴾EA﴿
Alpha
Beta
Release candidate

Release ﴾General Availability, GA﴿

Θα επανέλθουμε στη διάλεξη για testing.
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Σε κάθε βήμα του release ﴾Pre, ΕΑ, GA﴿
Publish the artifact

Tag the commit with the published version number
Update the version file
Commit the change
Push it

Αυτοματοποίηση μέσω του build εργαλείου
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