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• Agilis, Vizesés módszertanok

• CI eszközök áttekintése

• Continuous Delivery (CD)

• Mi szükség a CD-re?

• Működik ez egyáltalán a „nagyok”-nál? (Google, 

Amazon)

Agenda



Leszállítás 3 lépése (SP)



• Winston W. Royce

• „Managing the development of large 
software systems – 1970”

• http://www.cs.umd.edu/class/spring2003
/cmsc838p/Process/waterfall.pdf

• Optimális esetbe csak a szomszédos 
iterációknak van egymásra hatása

• DE…

Vízesés modell

http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf


Vízesés modell



Agile



Elvárások:

- jól skálázható alkalmazás

- csapatban fejlesztés

- gyakori verzióadás támogatása

- átlátható kód

- nincs fejlesztői IDE megkötés

- integrálhatóság a többi rendszerhez

- biztonsági előírásoknak feleljen meg (pl.:penetrációs 

teszten menjen át)

eBank/mobilbank alkalmazás



Development tools

• Development Kit 

• Integrated Development Environment (IDE)

• Source Control Manager (SCM)

• Project Builder (Ant, Maven, Gradle)



Development tools
- Development Kit

• Development Kit

• JDK (Java Development Kit)

• ADK (Android Development Kit)



Development tools
- Integrated Development Environment (IDE)



Development tools
- Source Control Management

Pl.: SVN (Subversion) Pl.: Git



Development tools
- Project Builder



Repository Managers



Code QA - SonarQube



CI



CI Servers



Continous Integration



Mit szeretnénk valójában?

Ötlet

Gyorsan, 
olcsón, 

megbízhatóan

Ügyfélnek

Visszamérés



• „Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél 

elégedettségét a működő szoftver mielőbbi és 

folyamatos szállításával vívjuk ki.”

• Az agilis egyik alapelve

• Tulajdonképpen a CI (Continuous Integration) 

kiterjesztése

• Minden commit/feature egy potenciális release

• Akkor van „kész”, ha a felhasználóknak valami 

kézzel foghatót szállítottunk

Válasz a CD



CD folyamat

Coding

Commit

Code QA

Packaging

ACT deploy

Regression
test

Performance 
test

Manual test

PROD deploy



• Google

• > 100 millió sor kód

• > 20 commit / perc

• > 100 millió teszteset fut naponta

• Amazon – átlagosan 11.6 s telik el az élesítések 

között (2011-es adat ), A telepítések 0,001% okoz 

kiesést

• Netflix – több ezerszer deploy naponta

• Facebook – 2 hetente app frissítés

Működik ez a nagyoknál?



Amazon



Release Freq.



Frequency of software build deployment 

worldwide, in 2017, current vs desired



Continous Deployment



Automatizált tesztek



Automatizált tesztek



És még rengeteg tool



Q&A



• Felhasznált irodalom

• https://continuousdelivery.com

• David Farley - Delivery of Things World 
Conference presentation

• Ajánlott irodalom

• Jez Humble , David Farley : Continuous 
Delivery

• https://vimeo.com/147863304

https://continuousdelivery.com/
https://vimeo.com/147863304

