
Az SBP Systems Kft követve a kor technológiai trendjeit új alapokra helyezte 

fejlesztési folyamatait OpenStack alapú IAS platform felhasználásával. 

A platform segítségével kialakított fejlesztési munkafolyamat és eljárások jelentős 

hatékonyságbeli és minőségi előrelépést jelentenek az alábbi területeken.
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A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT TÁMOGATÁSA

Az OpenStack infrastruktúra felett bevezetésre került egy Continuous Integration és 
Continuous Delivery megoldás (GitLab CI), ami kiterjedten épít az IAS képességeire. A 
megoldás segítségével a projektek build folyamatai, majd az eredmény automatikus 
Deploymentje lehetővé teszi mind a fejlesztői tesztelési, mind a gyártói tesztelési 
feladatok integrált megoldás-környezetben történő elvégzését.

A CI platform paraméterezése az adott projekt igényeihez igazodik, azonban a 
rendelkezésre álló minták a standard esetekben minimális többlet-ráfordítást 
igényelnek a projekt szakmai adminisztrációjától.
A megoldás a build és a deployment/delivery folyamat lépéseit paraméterezett docker 
image-ek végrehatásának láncával valósítja meg. A megközelítés ajánl standard image-
eket, melyek a legtöbb általános igényt lefedik, míg a projekt specifikus lépések projekt 
docker image-ekbe kerülnek csomagolásra. A build folyamatot minden környezetben 
ezek végzik, illetve szolgálják ki, tehát a fejlesztő számítógépén ugyanaz és ugyanúgy 
történik, mint a központi CI infrastruktúrában.

AZ OPENSTACK HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

Az OpenStack egy szabad szoftver, ami költséghatékony és átfogó megoldást nyújt 
azoknak a vállalatoknak, akik saját felhő alapú infrastruktúrában gondolkodnak – 
legyen szó privát, vagy publikus felhőről. A platform használatával elkerülhető tehát 
a klasszikus felhőszolgáltatások (mint pl. Amazon, vagy Google szolgáltatások) 
használatából fakadó szolgáltatói kitettség.
Az OpenStack egy gyártó független megoldás, azonban kompatibilis olyan virtualizációs 
megoldásokkal, mint pl. XenServer hypervisorok, Hyper-V vagy linux container 
technológiák – ezáltal rendkívüli rugalmasságot nyújt a vállalati informatika számára. 
Erre az ad lehetőséget, hogy a nagy gyártó cégek a projekt mellett állnak és a rendszer 
moduláris felépítésének köszönhetően az egyes infrastruktúra elemek korlátlanul 
Általános tendencia az IT világban, hogy a fenti, OpenStack nyújtotta előnyöket egyre 
többen felismerik, és erre az open source megoldásra váltva optimalizálják működési 
hatékonyságukat, nem utolsó sorban pedig megszabadulnak a korábbi magas 
licencköltségektől.
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A projektek infrastruktúra igényeiket korábban virtuális gép alapú megoldásokra 
építették. A projekt kezdetekor, illetve végrehajtás közben infrastruktúra igényeik, 
sokszor apró, de folyamatos változásának időszerű, hatékony végrehajtása a központi 
üzemeltetés részéről sok esetben problémát okozott. A projektek nem mindig időben 
és nem mindig azt kapták meg, amire szükségük volt. Az egyedi igények mentése/
visszaállítása szintén eseti volt, egyedi beállításokat igényelt, melyek gyakorlati 
megvalósítása folyamatos kihívásokat jelentett.

PROJEKT INFRASTRUKTÚRA

Az új OpenStack alapú infrastruktúrában a projekt szakmai vezetője hozzáférést kap az 
OpenStack felületéhez, ahol saját projektje igényeihez igazodva szabadon hozhat létre 
és konfigurálhat igény szerinti infrastruktúrát. Virtuális gép, adatbázis, tárhely, hálózat, 
stb. szolgáltatásokból.

A létrehozott elemek mentése standard módon teljesen automatizálva történik, 
egységesen minden infrastruktúra elemre. A projekt végével az infrastruktúra 
egyszerűen állítható át az azt követő támogatás igényeinek megfelelően, akár alvó, 
gyorsan reaktiválható, akár aktív elemek mentén.
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Várjuk megkeresését!

www.sbpsystems.hu 
Tel.: +36 (1) 886-9220


