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1. Bevezetés
Napjainkban egyre összetettebb szoftverek készülnek, amelyek sok komponensből, alrendszerből 

épülnek fel, és gyakran egyszerre több projekt fejlesztése fut párhuzamosan, ahol egy-egy alrendszer 

fejlesztéséért egy-egy kisebb csapat felel. Ahhoz, hogy egy ilyen, több emberből álló fejlesztési 

folyamat eredménye rendszerezett és nyomon követhető legyen, populáris szoftverek állnak 

rendelkezésre, amelyek modern, agilis metodológiát támogatnak. Ilyen például a Jenkins 

szoftverépítő rendszer, amely folyamatos integrációt hivatott elősegíteni. Továbbá a minőségi 

elvárásoknak való megfelelés és szabályozások miatt, folyamatosan szükséges a szoftverek minőségi 

ellenőrzését elvégezni. A statikus kódanalízis, unit testek, és integrációs teszt feladatok 

ütemezhetőek egy folyamatos integrációs rendszerben. Az eredmények megjelenítésére egy központi 

webes interfészt javasolt használni, például ilyen a népszerű SonarQube. 

2. Feladatok
A kitűzött kutatási feladat a különböző projektekhez tartozó, alrendszerek folyamatos minőségi 

ellenőrzésének biztosítása, tesztek eredményeinek megjelenítése, reportok generálása és ezek 

menedzselhetőségének kialakítása volt, tekintve a bővíthetőséget és jövőbeli új projektek 

kérdéskörét.  

A feladat megvalósítására egy már meglévő termék (PRQA QA-C) használatát volt szükségszerű 

elsajátítani, a működési mechanizmusát megismerni, hogy ezen elindulva a statikus kódanalízis lépést 

meg tudjuk tenni. Továbbá rendelkezésre állt a Jenkins rendszer, amelyen a feladatokat létre kellett 

hozni a minőségellenőrzéshez. Valamint egy régebbi Sonar rendszer, amelyet fel kellett újítani, hogy 

a lehető legújabb technológiát tudjuk használni a napi rutinban. 

A legjobb megoldást az integrálás jelentette, tehát több részfeladatot egy közös csomag kell kezeljen. 

Ezért egy Sonar kiegészítő készült el, amely képes arra, hogy különböző alrendszerek eredményeit 

összefogja, begyűjtse, feldolgozza, és megjelenítse. Tehát egy központi helyen történik meg a lényegi 

működés. Ahhoz, hogy ilyen rendszer működhessen, több tucat paraméterre volt szükség, amelyet 

karban kell tartani a megfelelő működéshez, egy állandóan változó környezetben.  

Az integráció megtörténte után, újabb igények implementálására került sor, hogy nap közbeni gyors 

analízist is lehessen végezni, így segítve a fejlesztők munkáját. A megjelenítő rendszer személyre 

szabása után a menedzsment is nagy hasznát veszi egy ilyen rendszernek, ahol központilag látszanak 

az aktuális adatok. 

3. Összegzés
A feladat összetettsége miatt a rendszer több, mint egy éves kutatás-fejlesztésen ment

keresztül, hogy naponta használható legyen a szoftver egységek ellenőrzésére. Munkám során

beleláthattam a szoftver fejlesztési folyamatba, és többek segítségével egy használható rendszert 

alakítottunk ki. Jelenleg több projektet képes rendszeresen, folyamatosan, magas rendelkezésre 

állással kiszolgálni. Azonban elmondható, hogy az egyedi igények miatt, diverz technológiák 
használata volt szükséges, ami a konfiguráció komplexségét okozza.

A rendszer nagyon hasznos a mindennapi gyakorlati életben, mert segítségével megoldott lett 
a a szoftver egységek folyamatos minőségbiztosítása.




