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Verziókövető rendszerek

A verziókövetés a szoftverfejlesztés során fellépő fontos
problémára ad megoldást, mégpedig arra, hogy hogyan
tartsuk nyilván egy szoftverrendszert alkotó forráskódok
különböző változatait.

Fejlesztés során létrejövő változatok
Szoftver kiadásokhoz tartozó változatok
Testreszabás során létrejött változatok
Tesztelésre-kísérletezésre készített változatok

Ezen a funkción túl azonban a verziókövető rendszerek
további lényeges szolgáltatásokat nyújtanak, ami alapján
egyre inkább elengedhetetlen eszközei a csoportos
szoftverfejlesztéseknek.



Legfontosabb funkciók

A verziókövető rendszerek legfontosabb funkciói

Változatok áttekintése

Változtatások áttekintése

Ágak, címkék használata

Csoportmunka segítése

Jogosultságok kezelése

Tervezés segítsége

Tesztelés, ellenőrzés segítése

Projekt publikálása

Adatmentés, archiválás



Adattárház – Munkamásolat

Adattárház

A verziókövető rendszer adatbázisa

Állományok története

Változatok struktúrája

Kiegészítő információk

Fájlonként/rendszer színtű

Különbségek tárolása

Munkamásolat

Egy példánya a tárolt állományoknak

Szabadon módosítható

Egy egyszerű munkafolyamat



Adattárház – Munkamásolat

Adattárház

Munkamásolat

Egy példánya a tárolt állományoknak

Szabadon módosítható

Egy egyszerű munkafolyamat

Munkamásolat készítése egy adattárházból (check out)

Módosítások tetszőleges szerkesztő programmal

Változtatások publikálása (commit)



Munkafolyamat modellek

Zárolás alapú modell

A párhuzamos módosításokat nem engedjük meg, csak zárolt
fájlokat szabad módosítani.

Adott fájl zárolása (check out)

A fájl saját példányának a módosítása

A változás publikálása és a zárolás feloldása (check in)

Párhuzamos módosítás modellje

Fejlesztési ág alapú modell

Osztott fejlesztési modell



Munkafolyamat modellek

Zárolás alapú modell

Párhuzamos módosítás modellje

Engedélyezzük a párhuzamos módosításokat, de cserébe
támogatni kell az állományok közötti összefésülést.

Munkamásolat készítése (check out)

Saját verzió szerkesztése

Korszerűsítés (update)

Változások publikálása (commit)

Fejlesztési ág alapú modell

Osztott fejlesztési modell



Munkafolyamat modellek

Zárolás alapú modell

Párhuzamos módosítás modellje

Fejlesztési ág alapú modell

Minden fejlesztést külön fejlesztési ágon végezünk el.

Saját ág létrehozása

Saját ág szerkesztése

Publikálás a saját ágba

Ha nincs még készen a fejlesztés, akkor vissza a
szerkesztéshez

Összefésülés a fő ággal

Osztott fejlesztési modell



Munkafolyamat modellek

Zárolás alapú modell

Párhuzamos módosítás modellje

Fejlesztési ág alapú modell

Osztott fejlesztési modell

A fejlesztési és a főágat nem különböztetjük meg.

Másik adattárházból adatok lekérése (pull)

Összefésülés a másik ággal (merge)

Saját ág szerkesztése

Publikálás a saját ágba (commit)

Ha nincs még készen a fejlesztés, akkor vissza a lekéréshez

Feltöltés a főágba (push)



Párhuzamos módosítások

Párhuzamos módosítások kezelése

Ha egy adott állomány különböző területeit érintik a
változtatások, akkor automatikusan összefésülhetőek.

Három bemenetes összefésülés
Speciális összefésülési eljárások

Konfliktus esetén manuális összefésülés
Konfliktus: Ugyanazt az állományt ugyanazon a helyen
párhuzamosan két fejlesztő is szeretné módosítani.
Mindkét verzió bekerül az állományba és jelezzük a
konfliktusos állapotot
Célszoftverek alkalmazása (KDiff3, ClearCase Diff, . . . )



Architektúrák

Lokális architektúra

Az adattárház és a munkamásolat ugyanazon a gépen
található

Általában nem szükséges a konfliktus kezelés

Egy fejlesztőnek kényelmes

Kliens-szerver architektúra

Szerver – adattárház, kliens – munkamásolat

Zárolás, párhuzamos módosítás vagy fejlesztési ág alapú
modell

Osztott architektúra

Adattárház és munkamásolat ugyanazon a gépen, de az
adattárházak között lehet szinkronizálni

Zárolás, párhuzamos módosítás, fejlesztési ág alapú vagy
osztott modell



Együttműködés más eszközökkel

Fejlesztő eszközök támogatása

Integrált fejlesztő eszközök

Egyéb szerkesztő programok

Operációs rendszerbe integrálás

Parancssori alkalmazások

Ellenőrzés és tesztelés

Dokumentáció generálás

Fordítási rendszerek

Hiba- és feladat kezelő rendszerek



Együttműködés más eszközökkel

Fejlesztő eszközök támogatása

Ellenőrzés és tesztelés

Tesztelések automatikus futtatása

Statikus ellenőrzés

Átvizsgálás

Dokumentáció generálás

Fordítási rendszerek

Hiba- és feladat kezelő rendszerek



Együttműködés más eszközökkel

Fejlesztő eszközök támogatása

Ellenőrzés és tesztelés

Dokumentáció generálás

Dokumentáció automatikus generálása

Dokumentáció ellenőrzése

Fordítási rendszerek

Hiba- és feladat kezelő rendszerek



Együttműködés más eszközökkel

Fejlesztő eszközök támogatása

Ellenőrzés és tesztelés

Dokumentáció generálás

Fordítási rendszerek

Fordítás támogatása

Rendszer szintű gyorsítótár lefordított állományoknak

Kódgenerálás

Hiba- és feladat kezelő rendszerek



Együttműködés más eszközökkel

Fejlesztő eszközök támogatása

Ellenőrzés és tesztelés

Dokumentáció generálás

Fordítási rendszerek

Hiba- és feladat kezelő rendszerek

Hibák, javaslatok nyilvántartása

Egyéb adatok tárolása (felelős, tervezett megoldás, . . . )

Kommunikáció támogatása

Érintett verziók



Szoftverfolyamat lépései

Fázis Leírás
Követelmény analízis A szoftverrel kapcsolatos követelmé-

nyek felderítése, rendszerezése, infor-
mációk gyűjtése.

Tervezés A követelményeknek megfelelő prog-
ram felépítésének megtervezése.

Implementáció A program rendszer megvalósítása, a
programkód elkészítése.

Ellenőrzések A program rendszer verifikációja és va-
lidációja.

Karbantartás A programmal kapcsolatos utólagos
munkák elvégzése, hibajavítások, új
igények megvalósítása.



Életciklus modellek

Vízesés modell

Lineáris fejlesztési modell

A kezdeti tervezésre helyezi a hangsúlyt, nem épít a
változásra

Nem használja ki a verziókövetés funkcióit

Inkrementális fejlesztési modell

Evolúciós fejlesztés

Spirál modell



Életciklus modellek

Vízesés modell

Inkrementális fejlesztési modell

Gyorsan elkészíthető kiindulási rendszer

Kezelhető méretű egységeket adunk a rendszerhez

Folyamatos integráció

Verziókövetés elengedhetetlen

Evolúciós fejlesztés

Spirál modell



Életciklus modellek

Inkrementális fejlesztési modell

Evolúciós fejlesztés

Inkrementális fejlesztés

Minimalizáljuk a tervezést

Általános programszerkezetek

Spirál modell

Komponens alapú modell



Életciklus modellek

Evolúciós fejlesztés

Spirál modell

Iteratív fejlesztés

Nagy méretű rendszerek tervezése és létrehozása

Fázisok alkalmazása

Cél a kockázatok csökkentése

Prototípus készítés

Komponens alapú modell

Gyors programfejlesztés



Életciklus modellek

Evolúciós fejlesztés

Spirál modell

Komponens alapú modell

Komponensek beszerzése és implementációja

Komponensek integrációja

Komponensek különálló verziókövető rendszerekben

Külső hivatkozások

Gyors programfejlesztés



Életciklus modellek

Evolúciós fejlesztés

Spirál modell

Komponens alapú modell

Gyors programfejlesztés

Inkrementális fejlesztés

Párhuzamosan végzett feladatok

Megrendelő bevonása

Eszközök használata

Verziókövető rendszerek intenzív használata



Folyamatok intézményesítése

A szoftverfolyamat szabályozásával jobban előrejelezhető a
projekt sikeressége.

Projekt teljesítmény

Költség

Idő

Minőség (nehezen mérhető)

Nem elegendő a folyamatok eseti használata, a bevált folyamatok
intézményesíteni érdemes.

Intézményesítés eszközei

Informális eszközök

Vállalati kultúra

Szabályzatok

Ellenőrzés, mérés



ISO/IEC 12207

Életciklus
Elsődleges

Beszerzés
Értékesítés

Fejlesztés
Üzemeltetés

Karbantartás

Támogató
Dokumentáció

Konfiguráció menedzsment
Minőség biztosítás

Verifikáció
Validáció

Együttes átvizsgálás
Auditálás

Probléma feloldás

Szervezeti
Menedzsment

Infrastruktúra
Fejlődés

Képzés

Testreszabás



CMMI folyamat területei

Kategória Folyamatterületek
Folyamatkezelés Szervezeti folyamatok meghatározása

Szervezeti folyamat kijelölése
Szervezeti képzés
Szervezeti folyamat hatékonysága
Szervezeti innováció és bevezetés

Projektmenedzsment Projekttervezés
Projekt követése és irányítása
Beszállítói megállapodások kezelése
Integrált projekt menedzsment
Kockázatkezelés
Integrált csapatmunka
Kvantitatív projektmenedzsment

Fejlesztés Követelménykezelés
Követelményfejlesztés
Technikai megoldások
Verifikáció
Validáció
Termék integrálás

Támogatás Konfigurációkezelés
Folyamat és termék minőségkezelés
Mérés és elemzés
Döntéselemzés és döntés
Integrációs szervezeti környezet
Okelemzés és döntés



CMMI fejlettségi szintek

Diszkrét Folytonos
Hiányos

Alap Végrehajtott
Menedzselt Menedzselt
Definiált Definiált
Kvantitatívan menedzselt Kvantitatívan menedzselt
Optimalizált Optimalizált



Projekt menedzsment

A projekt során a tervezést, a változás kezelést és a projekt
előrehaladásának mérését is támogatja a feladatkezelő és
verziókövető rendszerek.

Támogatás

Feladatkezelő eszközök
Projekt feladatok meghatározása
Hierarchikus részekre bontás
Függőségek leírása
Előrehaladás jelzése
Feladatok lezárása

Verziókövető rendszer
Projekt során készülő összes dokumentumot verziókövetés
alatt tartjuk
Egyértelművé válik, hogy egy feladatot ki, mikor és milyen
formában teljesített
Közvetlen integráció a feladatkezelő rendszerrel



Konfiguráció menedzsment

Konfiguráció menedzsment feladatok PRINCE alapján

Kiadási vonalak létrehozása
A kiadáshoz szükséges elemek azonosítása
Konfiguráció menedzsment rendszer kialakítása
Kiadások létrehozása

Változások nyilvántartása és felügyelete
Változás igény nyilvántartás
Konfiguráció menedzsment alatt lévő elemek felügyelete

Integritás létrehozása
Kiadáshoz tartozó adatok nyilvántartása
Konfiguráció menedzsment auditálás



Eredmények

Verziókövető rendszerek hatása

Hatékonyabb és átláthatóbb szoftverfejlesztés

Modern verziókövető rendszerekkel adaptívabban alakíthatjuk
a fejlesztési folyamatot (osztott rendszerek használata)

A fejlesztés során nagyobb hangsúlyt kap az inkrementális
fejlesztés

A verziókövető rendszerek segítik kikényszeríteni a szoftver
folyamatokat

Érdemes minél szélesebb körben alkalmazni a verziókövetést
a fejlesztés során létrejövő dokumentumokra

Érdemes automatizált eszközöket használni tesztelésre és
ellenőrzésre

Projekt menedzsment megbízhatóbb információkat kaphat a
fejlesztés állapotáról
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