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MITŐL LESZ HATÉKONY A DEVOPS?
 Software Quality Gate 
 fejlesztés korai szakaszában (átadás-átvétel előtt) beazonosíthatók a problémák

 Külső eszközök illesztése az integrációs API-val: 
 rengeteg elérhető kiegészítő és plugin
 események beküldése és lekérdezése a DynaTrace-től

 Teszteszközökkel való integráció: 
 trendek, analítika, összehasonlítás

 Dynatrace illesztése a CI/CD folyamathoz
 Unbreakable Pipeline
 Keptn

 Performance Signature
 Auto Remediation a releaseléshez kapcsolódóan
 Telvice – Dynatrace Cockpit



A DEVOPS PIPELINE JELLEMZŐI
1. Automatizált CI/CD
Modern, nyílt forráskódú eszközökből építkező, ipari 
legjobb gyakorlatokra épülő CI/CD pipeline

2. Gyorsan telepíthető és frissíthető
Szkriptek segítségével felhős vagy lokális 
környezetben  is egyszerűen installálható és 
könnyedén frissíthető platform

3. Microservice és monolitikus alkalmazások 
Konténeres és monolitikus alkalmazásokhoz is 
egyaránt alkalmazható

4. Skálázható és Robosztus platform
Elosztott és párhuzamos buildek

5. Szoftver minőség-biztosítás
A statikus és dinamikus mérésekkel  biztosítjuk a 
folyamatos minőséget a fejlesztés korai szakaszától kezdve

6. Testreszabható és Supportált
Az ügyfelek egyedi igényei alapján alakítható és 
lecserélhető modulokból építkezik



A DEVOPS PIPELINE ESZKÖZEI

Kubernetes

Jenkins git



1. Dynatrace integráció
a kezdetektől

• CI és teszt eszköz
integráció

• Analitikai dashboardok

• Performance Signature

• Events API



2. Jenkins multi-branch 
pipeline

• GitFlow alapú megközelítés
• Pipeline as a code
• Párhuzamos fejlesztés
• Izoláció
• Kollaboráció elősegítése



3. Kubernetes alapú platform

 A DevOps platform komponensei   
(Jenkins, Nexus, SonarQube …) 
Kubernetes alapú platformon futnak 
(Rancher, OpenShift …)

 Felhős és lokális környezetben is



4. Skálázható és hibatűrő

 Új worker node-ok bevonásával a 
párhuzamos buildek száma egyszerűen 
növelhető

 A DevOps pipeline folyamatosan 
működősképes node kiesés esetén is

 Automatikus Storage replikáció és 
backup



5. Build konténerek használata

• Átlátható és könnyen
kezelhető buildek

• Nincs több Jenkins 
„túlkonfiguráció”



6. Software Quality Gate

 Szoftverminőség ellenőrzés

 SonarQube: forráskód, bytekód

 Dynatrace: futásidei mérések

 Code Coverage

 Tesztek



7. Security ellenőrző modulok

• Webes security teszt

• OS szintű biztonsági ellenőrzés

• Docker image ellenőrzés

• Komponens, Library ellenőrzés



Miért pont a Telvice DevOps Pipeline? 

 Ingyenes pilot és bemutató az ügyfél saját környezetében

 A legjobb gyakorlatok alapján működik és épül fel

 Költséghatékony eszközkészlet

 Többéves tapasztalat (Jenkins/GitLab, Suse/RedHat/AWS)

Automatizált
Folyamat

Átlátható 
működés

Modern
Architektúra

www.telvice.hu
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