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 Proje Nedir? 

KaDeH (Katma Değerli Hizmetler). SMS, MMS, gönderim ve alım işlemleri
 Java ile yazılmış
 SOAP, XML-RPC Protokollerini kullanan
 JBOSS, mySQL, ORACLE, postgreSQL gibi teknolojileri kullanan


Projenin Lisansi

 Özgur yazılım lisanı ile geliştirildi
 Kod Sahipliği
 Ticari lisans mümkün 
 Çalışma ortamı olarak farklı seçenekler
 Özgur Yazılım Örneği; Debian Linux + JBoss + mySQL 
 Ticari Yazılım Örneği; Windows + Oracle AS + Oracle DB


 Lisanların Avantajları

 Özgur Yazılım Olmasının Avantajları; 
	Uygulamaya Güven
	Risk gördülen yerlede hızlı değişiklik
	Yama yayınlama süreci

 Ticari Yazilim Olmasinin Avantajları
	Çalışma ortamlarında kurumsal destek olması
	Ek ticari çözumler geliştirmeye açık


 Neden Akademik Bir Kurum ile Birlikte?

 Pazarlama açısından avantajlı
 Üniversite-Sanayi İşbirligini Gerçekleştirme İsteği
Çok kısa sürede projenin teslim edilmesinin gerekmemesi. 
Geliştirme sürecinin uzun olmasının getireceği öğrenme ve bilgi paylaşımı süreci

 

Akademik Kurumla Çalışmanın Avantajları

 Akademik Kurumun teorik bilgisi
 Özgür Yazılıma yakın olması, uzaktan geliştirilen projeleri tanımaları
 Firmaya öğrenci akımı, stajlar
Akademisyenlere erişim
Öğrencilerin bol zamanı
Yeni teknolojileri açık


Ticari Kurumla Çalışmanın Avantajları

İş dünyası ihtiyaçlarını detaylı olarak tanıma imkanı
Ögrenciler için deneyim, cv
Sektörel deneyim bilgisi


Dezavantajlari

Planlama Zorluklar
Sınav zamanı
Ögrencilerin tembelliği
Kontrol edilebilirlik düşük
Farklı ortamlarda test gereksinimi
Firma prosedürlerinin dışına çıkan geliştirme süreçleri
Sektörel deneyimsizlik -  öğretme süreci 


	 Riskler


Risk yönetiminde zorluklar
Beraber çalışamama riski: İmaj, Bilinirlik önemli: ilişki sadece ticari değil
Üniversite takvimindeki sonlar: mezuniyet, dönem sonu, finaller
Akademik dünyanın daha az stresli olması
Sınavlardan veya derslerden  kaynaklanan gecikmeler
Ertelenen yada kararlaştırılamayan toplantı saatler
Öncelik farklılıkları:
   Firma: Projenim zamanında tamamlanması, sürekli desteklenebilir olması
   Üniversite: öğrenilenlerin uygulanması, projenin kusursuz olması



	 Ticari Iliskiler


Firma takvimindeki sonlar: cezai şartlar.
Proje kapsamindaki değişiklikler
Pazarlık, sözleşme, cezai yükümlülüklerin paylaşımı
Ödeme şeklilleri: gelir, bağış, faturalama, vakıf üniversitesi
Müşterinin işbirliğinden haberi olsun mu?


	Planlanan Süreç


 Proje Planlama (Firma)
 Sistem Tasarımı (Ortak)
 Kodlama (Üniversite)
 Birim Testleri (Üniversite)
 Entegrasyon Testleri (Firma)
 Başka Ticari Firma ile Karşılaştırma (Firma)


 Ne oldu, Ne olmadı

Pratik bilgilerin teorik bilgiler ile çatışması
Ortak kod deposu: Subversion? Yürümedi
Hata takibi: Firmanın sistemi yerine eposta
Çalışma saatlerinde tutarsızlık ihtimali
Fiziksel ortamda beraberlik: aynı şehirde: toplantı, eğitim.
Test ve Destek süercindeki farklı yaklaşımlar
Proje sonu: bitti kurtulduk mu? daha destek yeni başladı mı?
Teknokent durumu.


Uzun Vadede Getirileri
Şirkete yeni çalışanlar
Şirket calisanları için teorik bilginin pekiştirilmesi.
Yeni teknolojileri kullanma beceri ve deneyimi
Ögrencilere deneyim kazanma ve iş imkani (CV)
Üniversite için reel sektör ihtiyaçlarını tanıma imkani
Araştıtma alanlarını daha gerçekçi bir gözle görebilme


Neler dediler?

 Projede calisanlardan ve musterinin yorumlari.  Ornek:
“İki tarafinda deneyimlerini paylaştığı, eğlendigi, eğlenirken öğrendiği bir proje oldu.”

