


Can we fix it ?

• Het product dient herbouwbaar te 
zijn.

• De gebruikte afhankelijkheden naar 
andere producten dienen bekend te 
zijn.

• Het product dient gebouwd te 
worden op een geconditioneerde 
bouwomgeving.

• Het bouwen moet toegankelijk zijn 
voor niet SE specialisten.



Getting the Job Done

• Machine builder
• R&D 30 engineers, 15 

SE
• Software Product Line
• 2M+ LOC
• 50+ Packages
• 3 Build platforms



Help is on the way

• Automatiseren



Tool Power

• Vereisten aan de tool:



Tool Power –Vereisten: Algemeen

•Meerdere buildplatforms
•Centrale UI voor beheer
•Release voor meerdere buildplatforms
•Overzicht van beschikbare versies en    
releases
•Overzicht actuele releases
•Dynamische bouw opties



Tool Power –Vereisten: Buildtypes

•Release

•Special Release

•Test Drive

•Integration (Scoreboard)



Tool Power

• Welke Tool ?



Tool Power

• Welke Tool ?

• De dooddoener:
• Toegankelijkheid



Tool Power

• Welke Tool ?

• Geen ondersteuning voor:
• Meerdere

bouwplatformen
• Toegankelijkheid

• Conclusie:
Zelf implementeren



Bob the Builder 

Example Session



Buildsystem subsystems



Build Actions

Software
Engineer

Administrator

Add Product Add Version Update
Version

Make Build
request

Enable
Product

Promote to
stable



Buildserver Status



Add a product

•Add a new product

[mvdweert@wslinrc04 gcp]$ bsprepare.py add –i gcp



Add a product

•Add a new product

•Inform the administrator

[mvdweert@wslinrc04 gcp]$ bsprepare.py add –i gcp



Add a product

•Add a new product

•Inform the administrator

[mvdweert@wslinrc04 gcp]$ bsprepare.py add –i gcp



New Version

[mvdweert@wslinrc04 gcp]$ bsprepare.py version

• Add a new version



Build Request



Build Queue



Build Status



Build Distributables



Build Distributables

aweta-foo-1.0.3-1_fc5.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_sr_142.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_mvdweert_176.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_sb_mvdweert_95.i386.rpm

aweta-foo-1.0.3-1_fc5.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_sr_142.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_mvdweert_176.i386.rpm
aweta-foo-1.0.3-1_fc5_sb_mvdweert_95.i386.rpm



Bob the Builder 

Implementation



Buildsystem subsystems



Te verwachten veranderingen

• Bouwopties
• Configuratie bouwplatform
• Bouwplatform

• OS
• Build Tooling

• Build selectie rules
• SCM clients

Buildserver
Buildserver
Buildserver

Front
Prepare, Buildserver



Backend



Buildsystem Prepare



Buildsystem Frontend



Buildserver



Used Technologies/Tools

Back-end

•XML
•PHP
•MySQL
•Apache
•Zend

Front-end

• XML
• XSLT
• Javascript
• Ajax
• HTML
• CSS

Prepare

• XML
• XSLT
• Python

Buildserver

• XML
• XSLT
• ANT
• Python



• Het product dient herbouwbaar te 
zijn.

• De gebruikte afhankelijkheden naar 
andere producten dienen bekend te 
zijn.

• Het product dient gebouwd te 
worden op een geconditioneerde 
bouwomgeving.

• Het bouwen moet toegankelijk zijn 
voor niet SE specialisten.

Can we fix it ?

?



Yes We Can!

Het bouwsysteem biedt:
• Zekerheden tot gebruikte

code en omgeving
• Toegankelijk
• Dependencies van 

producten bekend
• Flexibele implementatie



Einde


