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Feladatkiírás 

 
A hallgató feladata egy meglévő Java alkalmazás továbbfejlesztése, amelyben 

segítséget nyújt az alkalmazás manuális projektkezelési folyamatait automatizálni. Az 

alkalmazás képes legyen egy projektösszegyűjtő rendszer és a Szoftvermetrika-kezelő 

adatbázis közötti kommunikációra, és adatátvitelre. Lehetőség legyen az alkalmazásba 

begyűjtött adatokat elemzőgépeknek kiosztani egy adott prioritás alapján. Lehetőség szerint 

gondolni kell arra, hogy az elemzési eredmények után a projektobjektum további felhasználása 

korlátozott legyen. Az elkészített feladat szerves része legyen a Szoftvermetrika-kezelő 

adatbázisnak. 
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Tartalmi összefoglaló 

 

 A téma megnevezése: 

Szoftvermetrika-kezelő rendszer összekötése verziókövető rendszerrel és a megszerzett 

adatok menedzselése 

 

 A megadott feladat megfogalmazása: 

A feladat egy meglévő Java Spring Boot alkalmazás továbbfejlesztése, amely segítséget 

nyújt az alkalmazásnak nyílt forráskódú projektek hozzáféréséhez. Ezután, a 

megszerzett adatok adatbázisban tárolását, felhasználását kell megvalósítani. 

 

 A megoldási mód: 

A PostgreSQL adatbázis szervert használtam az alkalmazás elkészítésekor, amely nyílt 

forráskódú program. Az adatbázishoz való kapcsolódást egy Hibernate ORM 

függvénykönyvtárt használó modullal oldottam meg. Az így kapott adatokhoz egy 

Feladatkezelőt készítettem. 

 

 Alkalmazott eszközök, módszerek: 

Az alkalmazás elkészítése során, számos technológiát használtam. A programozási 

nyelv amit felhasználtam a Java volt, amelynek két független függvénykönyvtárát 

használtam fel a Hibernate-t és a Spring-et. A verziókövetővel való kommunikáció REST 

API-val működik. A fejlesztőkörnyezet, amelyben az alkalmazás készült az Eclipse IDE 

volt. A rendszer MVC tervezési minta alapú, szerviz réteget hozzákapcsolva. A 

verziókövető rendszernek GitLab-ot használtam. 

 

 Elért eredmények: 

Az elkészült Java Spring Boot alkalmazás automatizálása REST API interfészek 

használatával, amely a PostgreSQL alapú SQL adatbázisból szolgáltatja az adatokat és 

lehetőséget nyújt arra, hogy a Szoftvermetrika-kezelő rendszer, és az elemzőgépek 

elérjék az ott szereplő rekordokat. 

 

 Kulcsszavak: 

RESTful alkalmazás, JSON fájl, Java programozási nyelv, Spring Boot 

függvénykönyvtár, Eclipse fejlesztői környezet, GitLab verziókövető rendszer, 

PostgreSQL adatbázis. 
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BEVEZETÉS  

A szakdolgozatom célja, hogy egy már meglévő szoftvermetrika-kezelő rendszerhez, 

olyan modulokat készítsek Java platformra, amely által a rendszer képes lesz GitHub-on 

megtalálható bármely nyílt forráskódú projekt adatbázisban való eltárolását. Ezt követően, a 

rendszerben támogatott adatstruktúrájú objektumokra átalakított projektek felhasználásra 

kerülnek egy előre meghatározott és általam megvalósított működési logikával. Ez egy 

prioritáskezelő modulon megy keresztül, ami egy analizáló modulnak kiosztja az éppen aktuális 

projektobjektumot. 

Megannyi technológia került felhasználásra az alkalmazás fejlesztése során, de ezek 

közül a 2 legfontosabb a PostgreSQL és a Java. A PostgreSQL egy nyílt forráskódú 

relációadatbázis-kezelő szoftver, ami egy igen felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik és 

sok felhasználható komplex adattípust képes kezelni, ezzel lehetővé téve a bonyolultabb 

rendszerek adatainak tárolását is. A szakdolgozatomat az James Gosling illetve a Sun 

Microsystems cég által fejlesztett Java programozási nyelven írtam. Mindenképp meg kell 

említenem, hogy a Java 10-es verzióját használtam fel az rendszer fejlesztéséhez, mivel a nyelv 

fejlesztése igen gyorsan alakul és a verziók az utóbbi időben egyre sűrűbben követik egymást. 

A fejlesztői környezet kiválasztásánál nem volt nehéz dolgom, mivel az egyetemen már jól 

megismerkedtem az Eclipse Foundation cég egy nyílt forráskódú szoftverkeretrendszerével, az 

Eclipse-el. Azért, hogy biztosan több helyen is tároljam a szakdolgozatomat, és annak 

érdekében, hogy kihasználjam a verziókövetés előnyeit, a fejlesztés során GitLab-ot 

alkalmaztam. A rendszert leíró komponenseket Visual Paradigm internetes ingyenes eszközzel 

készítettem, illetve ArgoUML-t használtam az UML diagramok elkészítéséhez. A 

szakdolgozatom írásának a teljes folyamatát a FrontEndArt Kft.-ben végeztem az általuk 

nyújtott eszközökkel. 

Ki szeretném emelni, hogy a szakdolgozatomban törekedtem arra, hogy a lehető legtöbb 

nyílt forráskódú technológiát használjak, mivel a dolgozatom is ennek a fejlesztési 

megvalósításnak a népszerűsítésére törekszik. 

A szoftvermetrikákat a szoftverfejlesztés jövőjének alappillérjének tekintem. Fontos 

megemlítenem, hogy ugyan a szakdolgozat szerves részét nem a metrikák fejlesztése és hasznos 

felhasználása fogja képezni, azonban figyelemfelhívó hatását szeretném érzékeltetni az 

effektívebb fejlesztési folyamat érdekében. 
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1. A SZOFTVERMETRIKA-KEZELŐ RENDSZER 

A 21. századi szoftverfejlesztés legnagyobb kihívásai között előkelő pozíciót foglal el a 

forráskódok évtizedeken át tartó fejlesztési életciklusának hátrányaként előtérbe helyeződő 

rossz programozási technikák. Egy projekt több csapaton átívelő munkafolyamat eredménye. 

Ez magában foglalja, hogy a termék fejlesztésének kezdetekor használt programozási 

struktúrák, és a ”leghasznosabb gyakorlatok” változnak, a programot kezelő új csapat a régi 

sablonok helyett újakat használnak, ami nem illik bele a termék működési elvébe. Rosszabb 

esetben a régi technikákat helytelenül alkalmazzák. Ezek mind olyan kikerülhető esetek, 

amelyre a metrikák segítségünkre lehetnek. Új perspektívát csak magunk alkothatunk egy 

probléma megoldására, azonban ezek a metrikák az elvégzett munkánk eredményességét 

tökéletesen fogják visszaadni. 

1.1.A forráskód elemzés  

Minden szoftverfejlesztési folyamat szinte legfontosabb lépése a forráskód-vizsgálat, 

amely során feltárásra kerülnek a kód azon tervezési és implementációs hibái, amik a szoftver 

stabilitási és biztonsági sérülékenységeihez vezetnek. 

A metrikák [1] mérési adatok és statisztikák halmaza, amelyek leírják a teljesítményt 

vagy megfigyelik az outputok, eredmények és hatások fejlődését. A metrikariportokban 

mutatókat (indikátorok) azonosítanak, valamint alapvonalakat, időtartományokat, amelyekben 

egy előre kitűzött célt kellene elérni. A metrikus tér olyan halmazt jelent, melyen egy 

távolságfüggvény, azaz metrika van értelmezve. Ez a halmaz bármely két eleméhez nemnegatív 

valós számot rendel („két elem közti távolságot méri”). A metrikus terek elméletének 

alapgondolata, hogy sok (sőt, valójában mindegyik) nemüres halmazon bevezethető olyan 

függvény, amely két elem távolságát méri. A távolságfüggvény metrika definíciója 

„axiomatikus”. A távolságfüggvényeknek meg kell felelniük három, a számegyenesen mért 

távolságra is jellemző egyszerű tulajdonságnak (a távolság ne legyen függésben az elemek 

sorrendjétől; két elem távolsága akkor és csak akkor 0, ha e két elem egybeesik, egyébként 

távolságuk pozitív; továbbá érvényes legyen a „háromszög-egyenlőtlenség”). 

A metrikáknak 5 fő szempontot kell biztosítani: az információs rendszerek 

meghatározását a szervezeti célok elérése érdekében biztosítani kell. Biztosítson szervezetet 

szoftvertermékekkel a felhasználói igények kielégítésére. Javítsa a termelékenységet az 

információs rendszerek osztályán. Javítsa a szoftverfejlesztők közötti kommunikációt a 



9 

szoftver életciklusa alatt. Könnyítse meg a kapott szoftvertermékek használatát és 

karbantartását. 

1.2. A SourceMeter  

A SourceMeter [2] egy innovatív eszköz, amely a C / C ++, Java, C #, Python és RPG 

projektek pontos statikus forráskód-elemzéséhez készült. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a 

fejlesztés alatt álló rendszer gyenge pontjait csak a forráskódból keresse meg, az éles 

körülmények szimulálása nélkül. Az eszköz integrálja a rendelkezésre álló ingyenes statikus 

ellenőrző eszközöket is (Cppcheck, PMD, FindBugs, FxCop, Pylint), és eredményeit egységes 

módon mutatja be. Az elemzés eredményeinek felhasználásával az elemzett forráskód 

minősége javítható, és mind rövid, mind hosszú távon irányított módon fejleszthető. Ingyenes, 

korlátozott funkcionalitású verzió áll rendelkezésre minden programozási nyelvre. 

1.3. A SoftwareMetricDataBase 

A QualityGate [3] egy átfogó szoftverminőség-menedzsment platform, amely képes 

kiszámítani a pontos minőségi értékeket a forráskódból a szoftverminőségi mutatók széles 

skálájával. Ezt az ISO / IEC 25010 szabványnak megfelelő minőségi modellek hatalmazzák fel, 

és beépített referenciamutatókkal rendelkezik, amelyek számos elemzési adatot tartalmaznak 

mind nyílt, mind zárt forrású rendszerekből. Ez lehetővé teszi az objektív minőségi jellemzők 

kiszámítását és a közeljövőben várható fejlesztési költségek becslését. Támogatott 

programozási nyelvek: Java, C / C ++, C #, Python, RPG. 

1.4. Fontosabb termékmetrikák 

Az egyik legtöbbet használt termék metrika a Kódsorok száma (LOC), avagy Logikai 

sorok száma (LLOC) metrika. Ez egy mértéket mutat, amely a számítógépes programok 

forráskódjának programsorok szerinti számszerűségét jelenti. A mérőszám egy irányadó 

tényező lehet arra, hogy mekkora erőfeszítést fog igényelni a program megírása. Emellett, ha a 

termék elkészült, a metrika ellenőrzést biztosít az elvégzett munka effektívségére és a maga a 

program fenntarthatóságára. Lényegében 2-féle típusa van a forráskód sorok számára 

vonatkozó megítélésnek, a fizikai és a logikai kódsorok. A fizikai forráskód sorok a program 

fájljaiban megtalálható tényleges kódállomány a kommenteket kizárva a számításból. A logikai 

forráskód sorok metrikája sokkal inkább azokat a sorokat érinti a rendszerben, amelyek a 

tényleges programfutás alatt érintődnek.  



10 

[4] Egy másik termék metrika, amit mindenképpen érdemes említenem, az a Metódusok 

száma (NM). Ez a metrika fogalmaként az összes metódus darabszámát értjük egy osztályban, 

beleértve a publikus, privát és védett metódusokat. Ez a mérés is a fent említett mérőszámhoz 

hasonlóan darabszámot fog jelölni, de ez sokkal inkább mutatja a program működésének 

sokrétűségét, mintsem robosztusságát. Konkrétan arra érdemes ezt a metrikát használni, hogy 

egy osztály mennyire végez túl nagy munkát a többihez képest. Ha túl bonyolult, azaz egy adott 

szintnél magasabb számú metódust tartalmaz, érdemes lehet azon gondolkozni, hogy mely 

függvényeket szervezhetnénk ki másik osztályokhoz, avagy gyermekosztályokat örököltetve 

szimplábbá tenni a sokrétű osztály feladatát. Így meg lehet akadályozni, hogy egy osztály túl 

sok funkcionalitást végezzen, ezzel túl sok kontrollt adva a belőle létrehozott objektumnak. A 

NM nem tekinthető olyan jelzőértéknek, ami szerint egy osztályt fejleszteni szeretné a 

programozó. Ez azért van, mert egy nagyon nagy metódus elvehet ugyanolyan sok időt a 

fejlesztés során, mint egy osztály fejlesztése, amely kis metódusokat tartalmaz. 

Az utolsó terméket minősítő metrika, amiről mindenképp érdemes szót ejteni, az a 

Rossz szagú helyek (Bad Smell). Ez ugyan nem számszerű metrika, sokkal inkább 

figyelemfelhívásra szolgál, úgynevezett jelölő metrika. Ez azt jelenti, hogy a forráskódban 

megjelöli azon területeket, amelyekre érvényesül, hogy a fejlesztő helytelen módszert használt. 

Eltérően az előző két említett metrikától, itt a projektanalízis után megjelenő Bad Smell minél 

előbb ajánlatos nullához konvergálni, ugyanis ez a program egészét tekintve sokkal mélyebb 

problémát okozhat. Bad Smell lehet egy túlságosan nagy osztály, esetleg egy a kelleténél 

hosszabb metódus, de lehetnek szimpla tervezési hiba. A tervezési szagok bizonyos struktúrákat 

jelentenek a folyamat során, amelyek fundamentális tervezési elv kihágását és negatív tervezési 

minőség befolyásolását eredményezi. Ezen hiba feloldása jóval nagyobb erőfeszítést igényel, 

mint a kisebb hangsúlyú hibák kijavítása. Eredményezhet refaktoringot, de akár bizonyos 

részek teljes újratervezését is. 
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2. A MUNKAKÖRNYEZET  

A munkakörnyezet fejezetben azokról a technológiákról fogok szót ejteni, amelyeket 

felhasználtam a szakdolgozatom megírásához. A rendszer általam készített moduljait Java 

nyelven írtam meg, Spring Boot keretrendszert használva. A döntés hátterében az állt, hogy a 

projekt már eleve elkészített moduljai is ugyancsak ebben a nyelvben lettek elkészítve, és 

semmi nem indokolta más programozási nyelv használatát. Ráadásul, az adatbázis 

kapcsolatokhoz felhasznált Hibernate ORM függvénykönyvtár kitűnően a segítségemre volt, 

ez pedig Java-ban a már meglévő Spring-es vázra tökéletesen konfigurálható környezetet 

biztosított. A program megírásához használt fejlesztői környezetként az Eclipse IDE volt a 

segítségemre. Az adatbázis szervernél a PostgreSQL mellett döntöttem, a régen fennálló stabil 

támogatás miatt.  

2.1. A Java programozási nyelv  

2.1 ábra – Java telepítő 

A Java napjainkban a legnagyobb munkaerőpiaccal rendelkező és legelterjedtebb 

programozási nyelve. Mint azt a 2.1-es ábra is mutatja, hogy közel annyi eszköz futtat Java-t 

napjainkban, mint Ázsia teljes lélekszáma. [5] A Java általános célú, objektumorientált 

programozási nyelv, amelyet a Sun Microsystems fejlesztett a ’90-es évek elejétől kezdve 
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egészen 2009-ig, amikor a céget felvásárolta az Oracle. 2011-ben a már új tulajdonos adta ki a 

saját legelső verziójukat, a Java 1.7-et. A Java bájtkódot gépi kóddá alakítja a Java VM. Minden 

Java értelmező, akár a fejlesztőkörnyezet, akár egy böngészőben futó applet, tartalmaz Java 

Virtuális Gépet a futtatáshoz. A Java bájtkód segítségével megoldható az, hogy csak egyszer 

kell megírni egy Java programot, majd tetszőleges (megfelelő verziójú) Java Virtuális Gépet 

tartalmazó gépen futtatni lehet. A fordítást és értelmezést is alkalmazó hibrid megoldás 

manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Microsoft .Net platformja sok 

architektúrát érintő elemet vett át a Javától, a web hagyományos értelmező megoldásai ma már 

sokszor előfordítással is kombinálhatók. 

A nyelv legnagyobb előnye talán a multiplatform működés, ami bárhol, bármikor 

futtatható Java kódot eredményez, avagy „Write once, run anywhere” („Írd meg egyszer és 

futtasd bárhol”). Megjegyezés: A nyelv kitalálóinak szellemes hitvallása a gyakorlatban annyit 

jelent, hogy a Java egy olyan általános célú programozási nyelv, amely teljesen független a 

platformoktól és az operációs rendszerektől, amin futtatjuk azt (bármelyik operációs rendszeren 

telepített fordítóval le lehet fordítani, mindenütt használható lesz). Ezen felül attól is, hogy 

mikor írták meg a kódot. Ez azt jelenti, hogy egy Javában megírt program akár 15-20 évvel 

később is ugyanolyan működőképes lesz, mivel a verziók közötti átváltás gördülékeny. 

Továbbá a kódot nem kell átmigrálni valamilyen új nyelvre ahhoz, hogy hozzá tudjunk nyúlni. 

A megbízhatóság, hordozhatóság és visszafelé kompatibilitás a legfőbb okai a Java 

programozás töretlen népszerűségének: egy megakadt vagy időközben elavult projekt 

viszonylag kevés macerával bármikor folytatható és sokféle eszközön és operációs rendszerben 

futtatható, a Linuxtól a Mac OS X-ig.  

A Java azon felül, hogy egy programozási nyelv, még infrastruktúraként is tekinthetünk 

rá, amiben forráskódok futtatására van lehetőségünk. Ha ez nem lenne elég, ezt még gyorsan is 

teszi. Alapból tartalmaz egy óriási sztenderd könyvtárat, ahol a szövegek és dátumok 

kezelésétől a gyűjteménytípusokig minden egységesen található meg, de megszámlálhatatlan 

mennyiségű közösségi fejlesztésű függvénykönyvtárak érhetőek el a nyelvhez, amelyek hol a 

szerver, hol a kliens programozók munkáját segítik. A Java Virtuális Gép azért rendkívül 

hasznos, mert ennek segítségével össze tudunk rakni egy olyan összemixelt nyelvet, ami aztán 

könnyedén együtt tud dolgozni más, Javában írt kódokkal. Így született például a modern 

funkcionális programozási nyelvnek számító Scala, de még az Android most már elsőszámú 

hivatalos nyelve, a Kotlin is. 



13 

Ami a nagyvállalatokat illeti, kecsegtető és hasznos választás a Java programozás. 

Manapság a céges weboldalak és saját felületek túlnyomó többsége ezt a platformot használja. 

Ez ugyan elsőre meghökkentő lehet, azonban pontosan ez volt a célkitűzés a nyelv 

megalkotásakor, hiszen a Javánál a kezdetektől fogva nagyon ügyeltek arra, hogy minél inkább 

meg legyen könnyítve a giga-, megaprojektek megvalósítása és fenntartása, illetve nem utolsó 

sorban a forráskódok hordozhatósága. Amikor az Oracle átvette a platform fejlesztését, akkor 

a Java elég ritka időközönként, jól tarható körülbelül három évente jelent meg új verzióval. Ez 

azonban 2017-ben hiperugrásszerű fordulatot vett. Belső döntések és a konkurencia igencsak 

nagy nyomásának megnövekedése miatt áttértek a termék fél évenkénti frissítésére. Elsőként a 

funkcionális interfészek megjelenése volt a forradalmi újítás a Java 8-as verziójával, ami 

lehetőséget adott olyan új interfészek használatához, mint mondjuk a Stream. Ugyancsak 

megvalósításra kerültek a talán leginkább kiemelkedőbb újítás, a lambda kifejezések is, amik 

lényegesen leegyszerűsítették a programok szerkezetét, megnövelték a metódusok 

átláthatóságát, ezzel a komplexitás csökkenését helyezve előtérbe. Azóta is tartva a fél éves 

frissítéseket sorban jönnek az új verziók, azonban korántsem akkora újításokkal, mint amit a 

Java 1.8 terített az asztalra. 

Támogatja a forráskódban az Unicode használatát, amely tulajdonképpen egy olyan 

számítástechnikai szabvány, amely támogatást nyújt a különböző írásjelek egységes 

kódolásához. Megannyi szimbólumkészletet fed le, az Unicode 12.1, amelyet idén májusban 

adtak ki, már 137.929 rejtjelezett írásjelet foglal magában. Felhasználásaik között lehetnek 

konstansok, akár változók és függvények nevében, de még stringliterálokban is. 

2.2. Az SMDB működését biztosító főbb Java függvénykönyvtárak 

Ha egy cég belekezd egy forradalmi ötlet programmá fejlesztésébe, A Java választása 

egy dolgot biztos eredményezni fog, függvénykönyvtárak végtelen tárháza lesz majd a 

fejlesztők kezében. Ha ez egy webalkalmazást eredményez, a mai világ legkiforrottabb és 

legnagyobb fejlesztői közösséget magának tudó Spring/Spring Boot függvénykönyvtárat 

érdemes leginkább használni. A szerver oldali programozás Javában napjainkban szinte 

elképzelhetetlen ezen keretrendszer használata nélkül. Ha pedig eljut a cég addig, hogy 

adatbázisok kezelését is megtervezze, a Hibernate egy igen fejlesztőbarát és jól konfigurált 

háttérfolyamatokat tartalmazó függvénykönyvtár. 
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2.2.1. Spring Boot  

Ez a fejezet bemutatja a Spring Boot alkalmazást, és bemutatja az alapfogalmait. A 

Spring Boot [4] az alkalmazások készítésének egy újfajta gyors módját kínálja. Azért esett erre 

a keretrendszerre a választás, mert a szerveroldali programozáshoz Java nyelven a Spring Boot 

egy ugyan nehezen konfigurálható, de azután minimális kódolást igénylő rendszert biztosít. 

Végigjárja az osztályút szerkezeti struktúráját és ahol konfigurált a fejlesztő ún. Bean-

eket, ésszerű feltételezéseket tesz a hiányzó részekről, és hozzáadja azokat. Ez egy nyílt 

forráskódú Java-alapú keretrendszer, amelyet mikro szolgáltatások létrehozására használnak. A 

Pivotal Team fejlesztette ki 2014-ben, és önálló és gyártásra kész Spring alkalmazások 

készítésére szolgál. 

A Spring Boot segítségével több figyelem koncentrálódhat az üzleti szolgáltatásokra, és 

kevesebb magára az infrastruktúrára. Egyszerűvé teszi az önálló, termék-szintű Spring alapú 

alkalmazások létrehozását, amelyeket "egyszerűen csak futnak". 

A legtöbb Spring Boot alkalmazás viszonylag kevés Spring konfigurációt igényel. 

Alapul vesz egy ún. makacs nézetet Spring alkalmazások építéséhez. Ez azt jelenti, hogy 

minden egyes kiemelkedően fontos felhasználási esetére a Spring Boot meghatároz 

alapértelmezett komponens-függőségeket és az alkatrészek automatikus konfigurálását. 

A Spring Boot ezt egyfajta kezdő projektek sorozatával éri el. Ha egy Spring Boot 

alkalmazást szeretnénk építeni, akkor csak hozzá kell adni a spring-boot-starter-web 

függőséget. Ha szeretnénk használni a Spring Boot e-mail könyvtárakat, csak hozzá kell adni a 

spring-boot-starter-mail függőséget. A Spring Boot-nak van néhány remek funkciója, mint 

például a beágyazott alkalmazás kiszolgáló (jetty / tomcat), a groovy-n alapuló parancssori 

felület és az metrikák figyelése. A Spring Boot lehetővé teszi a Java fejlesztőknek, hogy 

gyorsan elindítsanak egy új projektet az összes szükséges Spring keretösszetevővel. 

2.2.2. Hibernate ORM 

Ebben az alfejezet ki szeretnék térni a rendszer működését nagyban meghatározó 

függvénykönyvtárra, amely az adatbázis-kapcsolatok és műveletekért felelős. Azért esett erre a 
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választás, mert remekül konfigurálható Java Spring-es alkalmazásokkal, illetve a leginkább 

fejlesztőbarátabb szintaxissal rendelkezik. 

A Hibernate fejlesztését 2001-ben kezdték Gavin King és munkatársai a Cirrus 

Technologies cégtől. 2003-ban már a 2-es verzió került kiadásra, amely merőben sokat javított 

az első verzióhoz képest. Ezt a sikert meglovagolva még ebben az évben a JBoss 

multinacionális cég alkalmazta a csapatot, és a fejlesztés a mai napig ez a cég biztosítja. Azóta 

a keretrendszer biztosít annotációkat a Java API-hoz, adatbázis-kapcsolatokat, multibirtoklási 

technológiát, illetve Big Data szervizekhez támogatást, mint például a Karaf. 

A Hibernate [6] függvénykönyvtár egy olyan keretrendszer, amely számos absztrakciós 

rétegről gondoskodik, azaz a programozónak nem kell tartania attól, hogy az implementációs 

nehézségek hosszúra fogják nyújtani a munkát. Ez azért lehetséges, mert a Hibernate elkészíti 

az implementációt elrejtve a rendszerben, úgymint létrehozni egy adatbázis-kapcsolatot, 

megírni egy lekérdezést, vagy CRUD műveleteket (rekordhalmaz bővítése, beolvasása, 

módosítása, illetve rekordok törlése) meghívni. Ez egy Java függvénykönyvtár, amely 

perzisztenciás logikát fejlesztett. A perzisztenciás logika azt jelenti, hogy az adatbázisban levő 

rekordok hosszú távú tárolását és felhasználását kell biztosítani. Mélyebbre menően, a 

Hibernate egy nyílt forráskódú és könnyű-súlyú Java objektum-relációs leképezésre használt 

keretrendszer ahhoz, hogy objektumokat fejlesszünk, amelyek függetlenek az adatbázis-

szoftvertől. Továbbá a különállóságot megvalósítja a perzisztens logikával a Java nyelv egész 

területén keresztül, és a JEE-ben is. A Hibernate, mint függvénykönyvtár azt jelenti, hogy egy 

speciális letölthető szoftvert kap a fejlesztő, amely absztrakciós réteget ad egy vagy több 

technológiához. 
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2.3. Az Eclipse fejlesztői környezet  

 

2.2 ábra: Az Eclipse IDE 

Az Eclipse-t [8] a Smalltalk programozási nyelv alapú VisualAge integrált fejlesztési 

környezet (IDE) – más néven termékcsalád - ihlette. Bár a VisualAge termékek meglehetősen 

sikeresek voltak, az egyik legnagyobb hátránya, hogy a kifejlesztett kód nem volt komponens 

alapú a szoftverfejlesztési modellben. Ehelyett a projekt összes kódját tömörített csomópontban 

tartották (kissé olyan, mint egy ZIP-fájl, de .dat néven, csak ez védett formátumban). Az egyes 

osztályokhoz nem volt könnyű hozzáférni, ráadásul jóval nehezebb volt ezt megtenni az 

eszközön kívül is. Az elsődlegesen az IBM Cary NC laboratóriumban lévő csapat fejlesztette 

ki az új terméket Java alapú csereként. 2001 novemberében konzorcium jött létre az rendezők 

testületével az Eclipse nyílt forrású szoftverként történő fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A becslések szerint az IBM addigra már közel 40 millió dollárt fektetett bele ebbe a forradalmi 

fejlesztésbe. Az eredeti tagok a Borland, az IBM, a Merant, a QNX Software Systems, a 

Rational Software, a Red Hat, a SuSE, a TogetherSoft és a WebGain. A rendezők száma 2003 

végére több mint 80-ra nőtt. 2004 januárjában létrehozták az Eclipse Alapítványt. 

A számítástechnika kontextusában az Eclipse egy integrált fejlesztési környezet (IDE), 

amelyben alkalmazásokat fejleszthetünk a Java programozási nyelv és más programozási 

nyelvek, például C / C ++, Python, PERL, Ruby stb. felhasználásával. Az Eclipse IDE alapját 

képező Eclipse IDE platform bővítményekből áll, és ezen felül akár további bővítményekkel is 



17 

gazdagítható. A Java használatával kifejlesztett Eclipse platform képes gazdag kliens 

alkalmazások megírására, de integrált fejlesztési környezetek és egyéb eszközök fejlesztésére 

használható. Az Eclipse IDE-ként használható bármely programozási nyelvhez, amelyhez 

bővítmények állnak rendelkezésre. A Java fejlesztőeszközök (JDT) projekt olyan 

bővítményeket biztosít, amely lehetővé teszi az Eclipse használatát Java IDE-ként. a PyDev 

egy másik hasonló bővítmény, amely lehetőséget biztosít az Eclipse Python IDE-ként történő 

használatához. A C / C++ Development Tools (CDT) lehetővé teszi az alkalmazás fejlesztését 

a C / C++ használatával, és az Eclipse Scala beépülő modul lehetővé teszi az Eclipse számára, 

hogy IDE-t használjon a Scala alkalmazások fejlesztésére, és a PHPeclipse egy Eclipse 

bővítmény, amely teljeskörű PHP fejlesztési eszköztárat biztosít. 

Az Eclipse szoftverfejlesztő készlet (SDK) egy ingyenes és nyílt forrású szoftver, 

amelyet az Eclipse nyilvános licensz feltételei szerint bocsátottak ki. Annak ellenére, hogy ez 

nem kompatibilis a GNU általános nyilvános licencével, tőle különállóan is tökéletesen 

megállja a helyét. Ez volt az egyik első IDE, amely a GNU Osztályútvonal alatt futott, és 

probléma nélkül fut az IcedTea alatt.  

Az Eclipse legfontosabb funkciói, amik megkülönböztetik nyílt forráskódú 

versenytársaitól többek között a rendkívül szerteágazó felhasználói kezelőfelület, ahogy azt a 

2.2-es ábrán is látható Egyeseknek először kaotikussá válhat, azonban annyira eszközgazdag 

palettával rendelkezik a rendszer, hogy idővel és a megfelelő billentyűkombinációk 

megtanulásával ez nem jelent problémát. Nem beszélve arról, hogy Az Eclipse kivételes 

modellezési támogatást nyújt az UML, SysML stb. alapú projektekhez. Ezzel szemben 

versenytársai, mint például a NetBeans, sok bővítésre van szükség a megfelelő modellezés 

támogatásához. Számomra a legnagyobb segítséget a Maven bővítmények segítettek a 

leginkább a szakdolgozatom elkészítése alatt. 

2.4. PostgreSQL adatbázis 

Az SQL adatbázis rendszerek gyűjtő neve, amely tulajdonképpen annyit jelent magyarra 

lefordítva, hogy strukturált lekérdező nyelv. Ugyan a Big Data technológiák elterjedésével 

egyre inkább nagyobb teret nyer a NoSQL adatbázis használata, azonban létezik néhány 

szempont, ami esetemben mindenképp az SQL felé billentette a mérleget. Elsősorban a rendszer 

már eleve ezt a technológiát használta, mikor bekerültem a projekt fejlesztésébe, így egy 
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refaktorálás semmiképpen nem volt indokolt. Másrészt az SQL a legsokoldalúbb lekérdező 

nyelv, de emellett a régen fennálló használatának köszönhetően biztosít pár igen erős funkciót. 

Kitűnő szintaxissal rendelkezik, amelyek nem csak a szimpla lekérdezések tárházán ülepednek 

le, de képesek a legkomplexebb lekérdezések megvalósítására is. Az SQL adatbázisok 

táblabázisúak, ebből adódóan támogatják a több-soros tranzakciókat, amelyet a rendszer már 

így is felhasznált. Ezen kívül számomra is egyszerűbb volt a választás, mivel az egyetemi 

tanulmányaim alatt végig SQL-el foglalkoztam, a kezelhetőségét jól ismertem, így hatékonyabb 

munkavégzést sikerült vele produkálnom. Végül, de nem utolsó sorban, SQL adatbázisokhoz 

sokkal szélesebb körű nyílt forráskódú adatbázis szerver érhető el, ahol rá is térnék a fejezet 

címét fémjelző témára, az PostgreSQL-re. 

A PostgreSQL az Ingres projektből alakult ki a kaliforniai Berkeley Egyetemen. Az 

Ingres csapat vezetője, Michael Stonebraker 1985-ben projektet indított a kortárs adatbázis-

rendszerekkel kapcsolatos problémák kezelésére, amelyek egyre világosabbá váltak az 1980-as 

évek elején. 2014-ben elnyerte a Turing-díjat ezekért és más projektekért és az azokban úttörő 

technikákért. Az új projekt, a POSTGRES célja az adattípusok teljes támogatásához szükséges 

legkevesebb szolgáltatás hozzáadása volt. Ezek a tulajdonságok magukban foglalják a típusok 

meghatározásának és a kapcsolatok teljes leírásának a képességét, ezt már széles körben 

használták is, de a teljes mértékben a felhasználó fenntartása alatt. A POSTGRES programban 

az adatbázis megértette a kapcsolatokat, és szabályok segítségével természetes módon be tudta 

olvasni a kapcsolódó táblázatokban szereplő információkat. Egy prototípus változatot mutattak 

be az 1988-as ACM SIGMOD konferencián. A csapat 1989 júniusában néhány felhasználó 

számára kiadta az 1. verziót, majd 1990 júniusában a 2. verziót írta át az újraírt 

szabályrendszerrel. Az 1991-ben kiadott 3. verzió ismét átírta a szabályrendszert, és támogatást 

adott több felhasználó számára. 1993-ra a felhasználók száma elárasztotta a projektet 

támogatási és szolgáltatási kérelmekkel. A 4.2 verzió 1994. június 30-án kiadása után a projekt 

véget ért. Berkeley kiadta a POSTGRES-t egy MIT licenc változat alatt, amely más fejlesztők 

számára lehetővé tette a kód felhasználását bármilyen célra. 1994-ben, a Berkeley végzős 

hallgatói, Andrew Yu és Jolly Chen a POSTQUEL lekérdezési nyelvi tolmácsot helyettesítették 

az SQL lekérdezés nyelvével, a Postgres95 létrehozásával. Ezt a verziót 1995. szeptember 5-én 

jelentették be egy liberálisabb licenccel, amely lehetővé tette a szoftver szabadon 

módosíthatóságát. 1996-ban a projektet PostgreSQL-re nevezték el, hogy tükrözze az SQL-

támogatást. Az online jelenlét a PostgreSQL.org webhelyen 1996. október 22-én kezdődött. Az 
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első PostgreSQL kiadás a 6.0 verziót alakította ki 1997-ben. Azóta a fejlesztők és az önkéntesek 

bővítik a szoftvert szerte a világon. 

A PostgreSQL [9] a legfejlettebb nyílt forrású adatbázis-kiszolgáló. Ebben a fejezetben 

bemutatást szeretnék nyújtani az adatbázisokról és a PostgreSQL előzményeiről. Három 

alapvető irodai alkalmazás létezik: szövegszerkesztők, táblázatok és adatbázisok. A 

szövegszerkesztők minden üzleti szempontból kritikus szöveges dokumentumokat állítanak 

elő. A táblázatokat pénzügyi célra használják bizonyos számítások és elemzések 

viszonylatában. Az adatbázisokat elsősorban az adatok tárolására, visszakeresésére és 

módosítására használják. A szövegszerkesztő vagy a táblázatkezelő kis mennyiségű adatok 

tárolására használható. Azonban nagy mennyiségű adat mellett, vagy olyan adatokat használva, 

amelyeket gyakran kell lekérni és frissíteni, az adatbázisok a legjobb választás. Az adatbázisok 

lehetővé teszik a rendezett adattárolást, a gyors adatkeresést és az összetett adatok elemzését. 

2.5. Egyéb technológiák 

Verzió követő rendszernek a GitLab-ot használtam, ami tulajdonképpen egy 

szoftverforráskód-kezelő program, aminek alapja a Git rendszer, ami részben nyílt-, részben 

zárt forráskódú rendszer.  A CE verziójuk nyílt, amelyben a felhasználó benyújtást nyerhet a 

rendszer probléma követő moduljának forráskódjához, azonban az alkalmazás többi 

moduljának forráskódja zárt maradt. Ezzel az eszközzel a felhasználóknak lehetősége van 

forráskódjaikat feltölteni a felhő alapú tárolást biztosító rendszerbe, és minden feltöltött verziót 

vissza lehet keresni és tölteni is. Ezen felül minden egymást követő két verziójának azonos 

állományai közti különbséget is képes megjelölni. Minden forráskód állományt egy ún. 

Repository-ba töltjük fel, ahol lehetőség van több fejlesztési szál megnyitására, így 

párhuzamosan folyhat a termékkészítés anélkül, hogy két programozónak attól kelleni tartania, 

hogy egymás munkájától függenek, vagy zavarnák egymást. Minden egyes változtatás külön-

külön feljegyzésre kerül, és minden repositoryhoz egy-egy fejlesztői csoportot rendelhetünk, 

akik bármelyik fejlesztési szálhoz adhatnak új forráskód-verziót. Nagy előnye a GitLabnak a 

GitHub-bal szemben, hogy ingyenesen létrehozható ingyenes privát repository minden 

felhasználó számára, így ha esetleg titkos projekten szeretne valaki dolgozni, de a pénztárcája 

nem engedhet meg egy drága GitHub előfizetést, ezen a platformon ezt minden további nélkül 

díjmentesen megteheti. 
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ábra 2.3: Git flow [10]leírás 

A Git flow, - amit a munkám során alkalmaztam - ahogy az a 2.3-as ábrán látható, jól 

definiált struktúrával lehet a legeffektívebben használni. A munkaterületeket felosztva 

lehetőség van egy projekt különböző verzióinak eltérő felhasználására. Ez lehetővé teszi, hogy 

a félkész projektek tesztelése gördülékenyen menjen anélkül, hogy bármilyen befolyása is lenne 

a production környezetben levő kódunkra. Ezeket ún. branch-eknek hívják, ahol kitüntetett 

szerepet élvez a master envű branch, ez lesz mindig az éles környezetben levő forráskód. A 

fejlesztési fő szál mindig a develop szálon történik, és minden egyes új funkció elkészítésére, 

vagy defektus kijavítására új feature brancheket nyithatunk a develop ágból. Az itt elkészített 

munkát azután vissza lehet vezetni a develop környezetbe. Ha a developba megfelelő számú 

funkció került be, össze lehet fűzni a stabilan működő környezetünkhöz a master branchen, 

ennek általában új X.0 (X természetes szám) verziószámmal szokták fémjelezni. 

Ugyan a GitLab rendelkezik egy gondosan elkészített probléma követő rendszerrel, de 

mivel ezek projektspecifikusan jelenhetnek csak meg, ezért egy cégnek érdemes befektetni 

komolyabb szoftverekbe, amelyek támogatást nyújtanak egész infrastruktúra-szintű probléma-

követésre. Az én esetemben a FrontEndArt Kft. által biztosított Redmine nevű 

webalkalmazással dolgozhattam. Rendkívül széles skálájú funkcióval rendelkezik ez a 
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program, azonban most csak azokra a területekre szeretnék kitérni, amelyeket a mindennapi 

munkám során használnom kellett. 



22 

3. RENDSZERTERV  

A rendszerterv fejezetben minden olyan komponensre szeretnék kitérni, amely a 

szoftver elkészítésének tervezési fázisánál kerültek szóba. Az első fejezetben az általam 

használt tervezési mintát fogom bemutatni részletesen, az adatbázishoz tartozó terveket, majd 

azokat a funkciókat, amelyeket a tervezési szakaszban szeretnék megvalósítani. Az utolsó 

alfejezetben pedig be fogom mutatni a Szoftvermetrika-kezelő rendszer komponenseit az 

általan fejlesztett részekkel kiemelve. 

3.1 Model-nézet-kontroller és szervizek  

A Model-nézet-kontroller programtervezési struktúra szerint a rendszerünket három jól 

elkülöníthető részre kell osztani.  

A model rétegbe minden olyan osztályfájl kerül, amik az adott rendszer objektumainak 

vázát adják meg. Alapvető metódusokat rendelhetünk hozzá, amivel a viselkedését tudjuk 

szabályozni az ezekből az osztályokból származtatott objektumoknak. Fontos, hogy a 

függvények definiálásakor csak alapvető működést szabályozzunk, mivel a komplexebb 

működési logikával nem szabad ennek a rétegnek foglalkoznia. 

A nézet réteghez tartozó fájlokban a programozónak a feladata, hogy minden 

felhasználói interfészt megvalósító működést ebben definiáljon. Ha asztali alkalmazásról 

beszélünk, akkor általában az adott programozási nyelv saját előre definiált nézethez 

kapcsolódó függvénykönyvtára alkalmazható, azonban webalkalmazás esetén ez már többnyire 

egy másik programozási nyelv feladata (pl.: JavaScript, HTML, CSS). 

A kontroller rétegben valósítható meg a program működési logikája. Itt definiálhatunk 

a forráskód egészéhez tartozó globális függvényeket és változókat, illetve minden olyan 

vezérlési folyamatokat, amely az alkalmazás helyes működéséért felelnek. Tulajdonképpen ez 

a réteg tart kapcsolatot külön-külön model és a nézet rétegekkel. A modelben definiált 

osztályokból származtat objektumokat, majd ezeket különböző módon felhasználja. A nézet 

rétegnek adatot szolgáltat, amelyeket a nézetben megírt fájlok felhasználnak megjelenítésre a 

monitoron. 
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Sokszor előfordul, hogy egy alkalmazás nagyon részletes működési logikával 

rendelkezik, ennek következményeképp a kontroller réteg nagyon súlyossá és átláthatatlanná 

válik, ahogy az esetemben meg is történt. Ezt kikerülve már az előzetes tervezéskor 

beemelhetünk a programunkba egy szerviz réteget. A szerviz réteget a kontroller osztály 

irányítja, egy-egy bonyolultabb folyamatot kiszervez a szerviz réteg egy osztályának, ami 

visszaad egy adatátviteli objektumot, mellyel utána a kontroller osztály tovább tud dolgozni. 

3.2. Adatbázis terv 

A szakdolgozathoz PostgreSQL adatbázis szervert használtam, amely SQL 

utasításokkal kommunikál a klienssel, ezzel jól strukturált adathalmazokkal lehet feltölteni az 

adatbázis tábláit. Többek között azért esett a PostgreSQL-re a választás, mert néhány más 

adatbázis szerverrel ellentétben ez támogatja a boolean típusú attribútumokat, és ez szükséges 

volt a feladat elvégzéséhez. A program adatbázisához egy új táblát kell készítenem a 

projektbegyűjtő modulhoz, amely a következő attribútumokat tartalmazza. A GitHubProject 

nevű táblához fel kell vennem egy azonosító számot (id), amelyet automatán inkrementálok és 

egy profil (profile) oszlopot, amely tárolni fogja, hogy az alkalmazás tesztelő, fejlesztő, vagy 

termelési részének továbbítsa a projektobjektumokat. A többi oszlopot az fogja meghatározni, 

hogy milyen attribútumai elérhetők a projekteknek a GitHub API-ban (Lásd: a 3.1-es ábra 

ToBeDetermined attribútumában). 

 

3.1 ábra: Adatbázis tervezet 

3.3. Tervezett funkciók 

Ebben a fejezetben szeretném bemutatni a szakdolgozatomat képző rendszer általam 

készített fejlesztéseinek tervét. A program jelen állapotában csak azokra a projektekre képes 

statisztikákat kiállítani, amelyeken manuálisan beillesztett projektanalízisek futnak le. Az 
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adatbázis – a mostani állás szerint – kihasználatlan kapacitással működik, az elenyésző számú 

analizált projektekből nem reprezentálható a rendszer használhatósága. A célom az általam 

elkészített funkciókkal, hogy a továbbiakban egy automatizált mechanizmussal szert tegyen az 

alkalmazás nyílt forráskódú projektekhez. Ezt követően a megszerzett adatokból részletes 

információt tartalmazó adatbázist kell megalapozni. A webalkalmazásnak alapvetően három új 

funkció működését kell biztosítania. Első sorban meg kell oldani a nagyszámú projektek 

beszerzését. A költségmegtakarítás miatt, a rendszer fizetős projektek helyett, nyílt forráskódú 

projektek összegyűjtését fogja megvalósítani. Erre a legoptimálisabb megoldás, ha 

verziókövető rendszereket felhasználva a rendszer által nyújtott globális adatbázisból kigyűjtött 

projekteket fogom felhasználni. Ezt úgy tervezem megvalósítani, hogy a szoftvermetrika-

kezelő rendszerbe definiálok egy entitást, amely az összes begyűjtött projekt vázát fogja 

képezni. Egy REST alapú kommunikációt biztosító modullal az adatáramlást megvalósítva, az 

előbb említett entitásokat példányosítani fogom és felhasználásra továbbítom az alkalmazás 

analizáló részének. 

Másod sorban az így megszerzett projekteket fel kell dolgoznia a SourceMeter nevű 

modulnak, amely az elemzett szoftvermetrikák értékeit fogja eredményül adni minden egyes 

projektre. Mivel a rendszer több analizáló géppel rendelkezik, optimális kiosztásra van szükség, 

azaz, hogy teljesítmény szinten a lehető legjobban legyenek kihasználva ezek az elemzők. Ezen 

felül biztosítani kell, hogy milyen formában legyenek kezelve a projektek kiosztása. Egy 

prioritási sorrendet kell felállítani, hogy az adatbázisban levő projektek mindig lehető 

legfrissebb elemzésekkel rendelkezzenek. Ezt a modult feladat-menedzsernek neveztem el. 

Harmadrészt pedig az egész folyamatot végigvezető adatforgalom kezelését kell megvalósítani. 

Az adatbázis-kapcsolatokat és tranzakciók Hibernate függvénykönyvtár felhasználásával kell, 

hogy elkészüljenek. A CRUD műveletek elvégzését is ezzel a könyvtárral kell elkészíteni, ezzel 

a PostgreSQL adatbázis ezzel a modullal kell, hogy kapcsolódjon. A projekt adatbázisnak 

tartalmaznia kell a verziókövető rendszerről begyűjtött projektek összes információját, volt-e 

rajta elemzés futtatva, az utolsó elemzés mikor volt lefuttatva, illetve a státuszát is tárolni kell, 

amely meg fogja mondani a rendszernek, hogy éppen elemzés alatt van-e a projekt, és milyen 

állapottal futott le az utolsó analizálás. 

3.4. Komponens diagram 

A komponens diagram az UML diagram egy specifikus fajtája. A komponens olyan 

egy olyan jól elkülöníthető része a programnak, amely egy bizonyos működést biztosító 
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funkcióhalmazt tartalmaz. A rendszer komponensei interfészekkel kapcsolódnak egymáshoz. 

A komponenseket téglalappal jelöljük, és a kapcsolódási interfészeket szaggatott vonallal 

kötjük össze. Ezt a következő, 3.2-es ábrában mutatom be: 

 
3.2 ábra: Az adabázis 
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4. MŰKÖDÉSI LOGIKA  

A működési logika fejezetben fogom kifejteni a webalkalmazás fejlesztésének azon 

részét, amelyek a tervezett funkciók tényleges végtermékként való megjelenését képezik, 

valamint az ehhez kapcsolódó forráskódok részletes működését taglalják. Kitérek majd a 

megvalósított funkciók jelentőségére, és hozzáadott értékére a szoftvermetrika-kezelő 

rendszerben. 

4.1 Az SMDB és a projektösszegyűjtő modul összekötése 

Az SMDB már jó ideje fejlesztés alatt levő webalkalmazás volt. Feladata mindig is egy 

jól átlátható felhasználói felület biztosítása a SourceMeter által elemzett projektek 

eredményeinek. Több kisegítő szerviz réteg is része a rendszernek, azonban 

szakdolgozatomban csak magával az elemzési folyamattal kellett foglalkoznom. Az elkészített 

munkám előtti álláspontban a rendszer képes volt manuálisan feltöltött projekteket elmenteni 

az adatbázisába. Ez nem csak körülményes művelet volt, de nem tette lehetővé a program 

hasznosságának prezentálását, mivel egy masszív adatbázis tele elemzési adatokkal igen hosszú 

programozói tevékenységet vett volna igénybe. 

Az én feladatom volt ennek a műveletnek az automatizálása. Mivel egy projektbegyűjtő 

modul már adott volt a cég számára, a dolgom annyi volt, hogy egy kommunikációs interfészt 

alakítsak ki az SMDB és a projektbegyűjtő modul között. Szerencsére mind a két program Java 

nyelven lett megírva, ráadásul mind a két applikáció Spring Boot keretrendszert használ, így 

elég volt csupán ezt az egy technológiát elsajátítanom, mind a két a modulban azonos 

függvénykönyvtárak álltak rendelkezésemre. Emellett a cég rendelkezett jól felépítet 

szerverparkkal, amivel biztosítani tudták számomra, hogy belső hálózaton ezt a kapcsolatot el 

tudjam készíteni.  

A kommunikációt REST API segítségével oldottam meg. A REST API-k feladata, hogy 

HTTP metódusokon keresztül szállítson adatokat webinterfészen keresztül. Mivel 

erőforrásokra volt szükségem a Harvester modultól, ezért a GET metódust kellett 

felhasználnom. A GET metódus olyan HTTP elem, amely egy speciális forrástól adatot kér le. 

Ez az egyik leggyakoribb HTTP funkció. A folyamat hosszas vezérlési struktúrán jut el a kérés 

elküldésééig, azonban szeretném kiemelni a fő függvényt, amely felépíti az forrás URL címét, 

és megkezdi a kérést. 
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public HarvesterGitHubProject getHarvesterGitProject() { 

RestTemplate template = new RestTemplate(); 

Client client = clientRepository.findByClientName(profile); 

UriComponentsBuilder builder = 

UriComponentsBuilder.fromUriString(url).queryParam("orderBy", 

"stargazersCount").queryParam("profile", 

client.getClientUuid()); 

logger.info("HarvesterProject downloader started at {}", new 

Date()); 

ResponseEntity<HarvesterGitHubProject> entity = 

template.exchange(builder.toUriString(),HttpMethod.GET, null, 

new ParameterizedTypeReference<HarvesterGitHubProject>() {}); 

logger.info("Project download was successful!"); 

return entity.getBody(); 

} 

Ez a függvény meghívásra kerül, mikor az SMDB feladatkezelőjének prioritási listája a 

3. választásához ér, ami elkér egy projektet a Harvester modultól. Publikus metódusként hoztam 

létre, mivel azon kívül, hogy másik szerviznek kell kezelnie az erőforrás igénylést, globálisan 

is hasznos függvény. Visszatérési értéke egy HarvesterGitHubProject model objektum lesz, 

amelyet az adatbáziskezelő modul fog felhasználni új rekord felvételeként. A tárolás pontos 

működéséről a 4.3-as fejezetben fogok részletesebben beszélni. A második sorban dinamikusan 

deklarálok egy RestTemplate objektumot, amely a Spring Boot keretrendszer által nyújtott http 

függvénykönyvtár adja, amely megvalósítja a REST műveleteket, nekem csupán a megfelelő 

osztályok metódusait kell felhasználnom.  A harmadik sorban egy Hibernate szintaxisú 

lekérdezést hívok meg. Itt az SMDB adatbázisában a Client táblából kérek le egy Client 

objektumot, amely tartalmazni fogja, hogy a rendszer melyik profilja aktív. A profile változót 

az osztályban korábban definiáltam egy property kiterjesztésű fájlban lévő változóból, amely a 

felhasználó által konfigurálható. Ez fontos, mert később ennek a profilnak kell majd 

továbbítanom az elemzett eredményeket is. A negyedik sorban építem fel azt az URL címet, 

ahova majd intézni fogom a GET kérésemet. Az URL törzsét a profile változóhoz hasonlóan 

ugyancsak property fájlból definiálom. Az URL építését szintén a Spring Boot keretrendszer 

http függvénykönyvtárával valósítom meg. A queryparam függvényben hozzákapcsolom 



28 

azokat a paramétereket, amelyekkel majd szabályozni fogom, hogy az interfész milyen 

szűrőkkel találjon számomra megfelelő projektet. Itt konkrétan azt állítom be, hogy a 

stargazersCount oszlop szerint legyen a sorrend, amely alapértelmezetten a legnagyobb értékű 

projektet fogja előrevenni. Második paraméterként pedig megadom, hogy melyik profilnak 

előkészített projektet kérje el a Harvester adatbázisából. A következő lépésben az SMDB log 

fájljának üzenek, hogy elkezdte a program a kérés küldését. Következő lépésben megindítom a 

már felépített URL címre a GET kérésemet, amely vissza fog adni egy JSON kiterjesztésű fájlt, 

melyet egy általam megírt kicsomagoló osztállyal feldolgozva megkapom a HarvesterGitHub 

típusú objektumot. A kicsomagoló osztályra azért van szükség, hogy a JSON objektumból Java 

model objektumot tudjak generálni. 

Ezzel a folyamattal megvalósult, hogy automatikusan, ha egy elemzőgép erőforrásai 

felszabadultak, automatikusan a projektbegyűjtő modultól REST API-n keresztül tudjon nyílt 

forráskódú projekteket beszerezni. 

4.2. A feladatkezelő modul 

Munkám előtti álláspontban, ha egy projektet elemezni szeretett volna bármely 

felhasználó, feltöltötte a rendszerbe a projektjét, majd az applikációs menedzser végezte el az 

elemzést. Ez a procedúra úgy működött, hogy egy harmadik féltől származó nyílt forráskódú 

automatizáló szerverben, a Jenkins-ben szintén manuálisan elindított a menedzser egy építési 

folyamatot felparaméterezve úgy, hogy használja az SMDB adatbázisában a megfelelő 

projektet. Ez a művelet szintén nagyban függött attól, hogy a menedzser éppen mikor tudta 

elindítani az elemzést, a felhasználónak sokat kellett várnia a projektjének elemzett 

statisztikáira. 

Ezt úgy oldottam meg, hogy egy ún. feladatkezelő modult írtam meg, amely 

kommunikál abban az esetben az SMDB elemzőinek ellenőrzőszervizével. A feladatkezelőnek 

két fontos feladata van. Elsősorban projekteket szolgáltat, ha kihasználatlan erőforrása van egy 

elemző gépnek. Másodsorban pedig fogadja az elemzett projekt eredményeit, és kezeli ezek 

eredményének függvényében az adott projektre vonatkozó elemzői státuszt. Itt is felhasználtam 

a REST API-s interfész nyújtotta végpontokkal való kommunikációt. 

A projektszolgáltatói utasítássorozat a következőképpen működik. Egy egyszerű 

kontroller osztály, amely egy API végpontot valósít meg, fogad kéréseket az analizálóktól, 
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amely AnalyzeRequest objektumot vár az SMDB-től. Az AnalyzeRequest objektum tartalmazni 

fogja a projekt nevét, a branch nevét, amin az elemzést el kell indítani, és a GitHub URL címét. 

Ez a 3 adat kielégítő az analizáló gépeknek, hogy elemzést indítsanak. A végponthívás egy 

szerviz rétegbe továbbítja az utasítást, amely egy priorizált lista alapján vissza is adja ezt az 

objektumot. Mivel a forráskód feltételes vezérlési szerkezetek és adatbázis lekérdezések 

sorozatából, kedvezőbbnek tartom, ha ez esetben a mögöttes logikát részletezem inkább. 

Itt fontos megemlítenem, hogy az analizáló gépek a megadott branch minden verzióján 

elvégzi az elemzéseket. Mivel naprakész adatbázis a cél, elsőként azok a projektek kerülnek 

elemzésre az SMDB adatbázis BranchMetaData táblájából, amelynek 5 hónapnál későbbi 

elemzése van (ez a szám természetesen szintén változtatható egy konfigurációs fájlban levő 

változóban), és a verziószámláló attribútuma NO_MORE_VERSIONS. Ez annyit jelent, hogy 

egy régi elemzési folyamat alatt az akkori elérhető összes verzión megtörtént a kiértékelés. Ha 

nem talál ilyet a feladatkezelő, akkor még szintén a BranchMetaData táblából választja ABC 

sorrendben azt a projektet, amelyik státusza READY, és verziószámlálója nagyobb, mint nulla, 

azaz sikertelen elemzés még nem futott rajta, és még rendelkezik megmaradt elemezni kívánt 

verzióval. Végső soron, ha egyik előző feltétel sem elégítette ki az utasítást, a Harvester 

(projektbegyűjtő modul) adatbázisához fordul a feladatkezelő.  Ez konkrétan meg fogja hívni a 

4.1-es fejezetben tárgyalt metódust, ahonnan a kapott projektobjektumot eltárolja a 

BranchMetaData táblába, és a megfelelő attribútumait kinyerve egy AnalyzeRequest 

objektumot definiál, amellyel visszatérhet a feladatkezelő. Ha egyik fázisban sem sikerült 

projektet beszerezni, akkor egy null objektummal fog visszatérni a szerviz réteg, amely üzenni 

fog az adott analizáló gépnek, hogy jelenleg nincs rendelkezésre álló projekt. Ez azonban nem 

szakít meg semmilyen folyamatot, mivel az analizálók szívveréseket küldenek megadott 

időközönként, így folyamatosan megvalósított ez a kérés-válasz processzus. 

A státuszkezelő utasítássorozat egy másik végponton kommunikál az elemzőkkel 

ugyanabban a kontroller osztályban, ahol a projektek szolgáltatása is definiálva van.  

public void processAnalyzedVersionStatus(AnalyzedVersionStatus 

analyzedVersionStatus) throws ProjectNotFoundException { 

BranchMetadata project = 

branchMetadataRepository.findFirstByNameAndBranch(analyzedVersi

onStatus.getProjectName(), 

analyzedVersionStatus.getBranchName()); 
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if (project == null) { 

throw new ProjectNotFoundException(); 

} 

switch (analyzedVersionStatus.getStatus()) { 

case ANALYSIS_IN_PROGRESS: break; 

case ANALYZED: 

project.setStatus(ProjectStatus.READY.getText()); 

project.setLastAnalyzed(new Date()); 

branchMetadataRepository.save(project); 

break; 

case ANALYZE_FAILED: 

project.setStatus(ProjectStatus.ANALYSIS_FAILED.getT

ext()); 

project.setLastAnalyzed(new Date()); 

branchMetadataRepository.save(project); 

break; 

case SKIPPED: 

project.setStatus(ProjectStatus.READY.getText()); 

project.setLastAnalyzed(new Date()); 

branchMetadataRepository.save(project); 

break; 

default: break; 

} 

} 

Tulajdonképpen a vezérlő egy switch vezérlési szerkezet, amely az elemzés adott 

eredményétől függően beállítja a megfelelő státuszt, és módosítja az elemzési dátumot, majd 

frissíti ezekkel az adatokkal a BranchMetaData táblában a projekthez tartozó rekordot. Az 

elemző 3 fajta státusszal térhet vissza: ANALYZED, amely sikeresen lefutott elemzést jelent, 

ekkor READY státuszra változik a projekt; ANALYZE_FAILED, ekkor ANALYSIS_FAILED-re 
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változik a státusz, ezt a projektet később meg kell vizsgálni manuálisan, mi okozhatta a 

problémát; illetve SKIPPED-el, ugyan nem hibás elemzést jelent, de nem született új eredmény 

(valószínűleg az adott verzióban nem volt forráskód változás), ekkor ismét READY-re változik 

a státusz az adatbázisban. 

Ezzel megvalósult, hogy a Jenkins eszközt kiváltva automatikusan mehessenek az 

elemzések a szintén automatán begyűjtött projektekből. 

4.3. Az adatbázis-kezelő modul 

A rendszerben ugyan már meg volt valósítva egy Hibernate ORM által használt 

lekérdezések sorozata, de fent említett két modulhoz definiálnom kellett további adatbázis 

műveleteket. 

A feladat elvégzéséhez a Hibernate keretrendszer PagingAndSortingRepository osztályt 

használtam fel, amely magában foglalja a CRUD (create, read, update, delete) adatbázis 

műveleteket, illetve kielégíti a Pagination absztrakciót, ami által a felhasznált entitásokat 

végpontokon keresztül továbbítani lehet különböző interfészeken. Továbbá az ebből az 

osztályból kiterjesztett interfészek képesek lesznek adatbázis táblák generálására, így azokat 

nem kell az adatbázis szerverben manuálisan létrehozni. Egy tipikus lekérdezés szintaxisa 

kétféleképpen alakulhat: 

BranchMetadata findFirstByNameAndUrl(String name, String url); 

VAGY 

@Query(value = "SELECT * FROM branch_metadata WHERE status = :status 

AND last_analyzed > current_date - interval :day day", nativeQuery = 

true) 

BranchMetadata 

findFirstByStatusAndLastAnalyzeIsMoreThanXmonth(@Param("status") 

String status, @Param("day") String day); 

Az első példában egy olyan lekérdezést használtam, ahol meghagyom az SQL utasítás 

generálását a Hibernate-nek. Itt igazából a függvény nevét fogja a rendszer átalakítani SQL 

szintaxissá. Ez egy olyan rekordhalmazt fog eredményezni, amely csökkenő sorrendben az 

első rekord, és neve és az URL cím oszlopa a paraméterekben megadott értékkel egyezik 
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meg. Mivel visszatérési értékként egy BranchMetaData model objektumot adtam meg, ezért a 

lekérdezést követően a Hibernate visszaadott rekordból egy Java objektumot fog számomra 

generálni. A második esetben hasonló a helyzet, azonban az SQL utasítást manuálisan 

megadom, mivel ilyen komplex lekérdezés szintaxisának megadása bonyolultabb lenne 

szintaxis generálással. 

Ezek és hasonló a lekérdezések sorozatát kellett felhasználnom a projektbegyűjtő 

modultól kapott projektek eltárolásához a BranchMetaData táblában, illetve a feladatkezelő 

modul státuszváltozásainál. 
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5. TESZTELÉS 

A jelenlegi részben a már elkészült Java Spring Boot alkalmazás moduljait fogom éles 

környezetben, működés közben tesztelni. A tesztfolyamat elkészítéséhez ún. Füst Tesztet fogok 

alkalmazni, amelynek lényege, hogy felfedje a rendszer alapvető funkcióinak hibáit. Ez azt 

jelenti, hogy nem szükséges egy verifikációs folyamat során az adott funkciók minden alesetét 

megvizsgálni, elég csak a főbb modulok elvárható működését letesztelni. A tesztelési 

folyamatot Linux operációs rendszer alatt végeztem. A tesztelés alanyai 2 funkció és 1 

tranzakció lesznek. Egyszerűség szempontjából, mivel automata rendszerről beszélünk, ahol 

külső behatástól kevésbé kell tartani, csak a helyes működést fogom tesztelni. 

5.1 A REST modul tesztelése 

A teszteset elkészítéséhez először elkészítettem egy Linux Bash scriptet, amely 

biztosítja, hogy a virtuális gépeken a projektbegyűjtő modul szervizként tudjon futni, illetve az 

adatbázist teljesen kiürítem, ezzel megvalósítva a szükséges működési előzetes kondíciókat.  

Input értékek halmazaként, szoftverbegyűjtő modul megkezdi a Github verziókövető 

rendszerből való projekteket, amely a már említett JSON projektobjektumokat fog biztosítani a 

rendszer számára. Minden egyes projektcsomag begyűjtésekor a projektbegyűjtő alkalmazás 

log fájljába gyűjti a folyamat lépéseit, így pontosan követni lehet, hogy éppen milyen státuszban 

van. Amennyiben egy projektbegyűjtő folyamat helyesen fut le, a modul a következő Logger 

kódsorokon kell végigmennie: 

logger.trace("Starting exhausting harvesting at 

{}",LocalDateTime.now()); 

logger.trace("Sending request for url: {}", request.getUrlString()); 

logger.trace("Request params: page={} timewindow={}", 

logger.trace("TotalCount={}, Resulted projects={}, Next request 

params: page={} timewindow={}", 

logger.trace("End harvesting at {}", LocalDateTime.now()); 

Ez lenne az elvárt eredmény, amit meg is kaptuk a megfelelő adatokkal kitöltve. 

Végrehajtási posztkondícióként megvalósult, hogy az alkalmazásnak projekteket elmentette az 

Harvester projektbegyűjtő modul GithubProject elnevezésű adatbázis-táblájába. Egy 
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lekérdezést elindítva, szűrést hozzáadva, hogy csak 1 projektet jelenítsen meg (ezzel biztosítva, 

hogy az üres táblába megtörtént legalább 1 projekt felvitele) az 5.1-es ábra szemlélteti: 

 

5.1 ábra: Harvester adatbázis 

5.2. A feladatkezelő modul tesztelése 

A teszteset elkészítéséhez először elkészítettem egy Linux Bash scriptet, amely 

biztosítja, hogy egy a projektbegyűjtő modultól szeparált virtuális gépeken a szoftvermetrika-

kezelő rendszer szervizként tudjon futni, ezzel megvalósítva a szükséges előzetes működési 

kondíciókat. 

Mivel a feladatkezelő egy teljesen automatizált processzust valósít meg, így manuálisan 

nem célszerű beavatkozni, de megfigyelés szinten megvalósítható az ellenőrzési folyamat. 

Ehhez az egyetlen inputhalmaz, amit használni tudok, az a meglévő projekt-adatbázis, amelyet 

az SMDB fent említett adatbázis-kezelő modulja tölt fel rekordokkal. Az elvárt viselkedést a 

rendszer log fájljain keresztül figyelhetjük meg, illetve az SMDB  BranchMetaData 

adatbázisában. Az elvárt eredmény ellenőrzésére rá fogok szűrni az első alfejezetben 

megjelenített Lemmini projektre, ahol is megjelent a következő lekérdezésre megjelent az 5.2-

es képen szereplő rekord: 

SELECT * FROM branch_metadata WHERE name=’Lemmini’; 

 

5.2 ábra: BranchMetaData adatbázis 

Mint látható, a rekord megjelent, ez azt jelenti, hogy a priorizálási lista a harmadik, azaz 

utolsó lépését hajtotta végre, amely a Harvester modul adatbázisából kért el projektobjektumot, 

és ezt eltárolta saját adatbázisába. A következő lépés, hogy az elemzőrendszernek való 
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továbbadás sikeres lett-e. Mivel az elemzőrendszer nem része a szakdolgozatomnak, így 

tisztábbnak láttam, ha a teszteket azzal biztosítom, hogy az adatbázisban megtörtént-e a 

státuszváltozás. Ez bizonyítja, hogy az elemzés egy adott státusszal lefutott. Az elemzést 

követően ellenőriztem a rekordot a táblázatban, és látható, hogy a státusza immár 

NOT_YET_ANALYZED-ról ANALYZED-ra, amely azt jelenti, hogy sikeres volt a folyamat, nem 

szakadt meg az analizáló rendszer sem. 

 

5.3 ábra: BranchMetaData adatbázis analizáció után 

5.3. Az adatbázis-kezelő modul tesztelése 

Az adatbázis-kezelő modul tesztelését a fent említett két processzus kielégíti, mivel az 

adatbázis táblákban a rekordok helyesen megjelentek, ezzel biztosítva a helyes működést. Ezen 

felül külön tesztelésre nincs szükség, a működési feltételek kielégültek. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az utolsó fejezetben szeretnék a szakdolgozatom témájához kapcsolódó két általam 

fontosnak vélt, modern programozási fogalmat érinteni, amellyel népszerűsíteni kívánnám a 

jövő szoftverfejlesztőinek. Ezután kitérek majd a rendszer bővíthetőségi lehetőségeire, 

amelyeket különböző okokból a dolgozatomban még nem valósítottam meg. Végezetül az 

utolsó alfejezetben szeretném megosztani a szakdolgozat készítése közben tapasztalt 

tanulságokat, illetve a pozitív hatásait a szakmai fejlődésemre nézve. 

6.1 Nyílt forráskódú eszközök jelentősége  

Mint azt a szakdolgozatom elején is említettem, az elkészült munkám nem lett volna 

megvalósítható a számos nyílt forráskódú projekt felhasználása nélkül. Fő előnyei közé 

sorolnám, hogy meglehetősen elenyészőbb a függés a termék fejlesztőitől, sokkal inkább a 

kollektíva közreműködésén van. Az esetlegesen felmerülő változásokat sokkal fürgébben 

képesek követni a fejlesztők, így az új szabványok támogatását egyszerűbb fejlesztési 

folyamaton át lehet végigvinni, ennek eredménye a gyorsabb hibajavítási ciklus lesz. Kis 

létszámú projektcsapat helyett egymást segítő felhasználók/fejlesztők, közösségi web oldalak, 

felhasználói fórumok tudják előrébb vinni a fejlesztést. Ennek hatására a követelményeket (bár 

nyílt forráskódú projekteknél inkább igények a hangsúlyosabbak) sokkal nagyobb számban 

lehet generálni. Az önkéntes munka pedig sokkal természetesebb, éppen ezért egyes fejlesztők 

hobbi-projektként tekintenek ezekre, így a minőség és a fejlesztési idő is szignifikánsan tud 

csökkenni. Más szóval megélhetési munka helyett önmegvalósítási, és szakmai fejlődési 

lehetőségként is lehet ezekre a rendszerekre tekinteni. Elengedhetetlennek tartom, hogy röviden 

betekintést nyújtsak arról, hogy milyen nagy hatása lehet a 21. századi fejlesztési folyamatokra 

egy nyílt forráskódú termék. 

Az általam elkészített feladat kétfajta nyílt forráskódú projektet használ fel. Az egyik a 

robusztusabb szoftverek gyűjtemények, melyeket a fejlesztés során alkalmazok. Ezek azt a célt 

szolgálják, hogy a szoftvermetrika-kezelő rendszer működését biztosítsa. Helyesebben 

mondva, ezek mind felhasználói programokként vannak kapcsolatban a rendszerrel vagy a 

fejlesztést elősegítő kellékként vannak használatban. Csak hogy néhány példát említsek, ide 

tartozik az Eclipse fejlesztői környezet, a PostgreSQL adatbázis szerver, és a Gitlab 

verziókövető rendszer. Ezek mind-mind több évtizedes fejlesztési fázison mentek keresztül, 

nagyon sok organizáció használja, önálló szoftverként tekinthetünk rájuk. Ellenben a 
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felhasznált nyílt forráskódú rendszerek másik fajtájával, amik nagyrészt nem is mondhatók 

rendszernek, hiszen csak mint félkész, vagy kiforratlan projektként élnek a Github verziókövető 

rendszerben. Ugyan az üzleti logikában törekedtem arra, hogy minél inkább felkapottabb 

projekteket gyűjtsön be a REST modul, idővel fel fognak kerülni kevésbé ismert repository-k 

is. Napjaink növekvő programozói társadalma egyre inkább keresi a kihívásokat új 

technológiák után, erre pedig nincs is jobb lehetőség, mint közreműködni egy olyan fejlesztési 

folyamatban, ahol csak a mérnök maga szabhatja meg a lehetősége határait. 

6.2. A Scrum módszertan 

Az agilis szoftverfejlesztés a pehelysúlyú szoftverfejlesztési módszerek csoportjába 

tartozik. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább prototípus-orientált, és sokkal folyamatosabb a 

fejlesztési folyamat, mint például a nehézsúlyú vízesés-orientált módszer. Ez az nézet az 1990-

es évek közepe felé kezdett elterjedni, és ezzel a szükség is megjelent ezekre a módszertanokra. 

Az agilis szoftverfejlesztés igyekszik kiküszöbölni a nehezen szabályozható, nagyszámú és 

mikromenedzselt módszertanokat. Ezek a pehelysúlyú módszerek a következők voltak: 1994-

ből a Unified Process és a dinamikus rendszerfejlesztési módszer (angol rövidítéssel DSDM); 

1995-ből a Scrum; 1996-ból a crystal clear és az extrém programozás (angol rövidítéssel XP) 

és 1997-ből az adaptív szoftverfejlesztés és funkció-orientált (feature-driven) fejlesztés. Habár 

ezek az Agilis Kiáltvány 2001-es közzététele előttről származnak, mostanra együttesen 

hivatkoznak rájuk, mint agilis módszerekre. Az Agilis Kiáltvány 2001 februárjában született 

meg, amikor is 17 szoftverfejlesztő találkozott Snowbird Üdülőközpontban Utah-ban, hogy 

megbeszéljék a pehelysúlyú szoftverfejlesztési módszereket. 

Kiadták a Kiáltvány az Agilis szoftverfejlesztésért című tanulmányt, amiben lefektették 

a következő alapszabályokat, melyet később minden agilis módszertannak teljesítenie kell. 

Ügyfél elégedettség fenntartását a használható szoftver gyors és folyamatos szállításával kell 

megoldani. A funkciót illető változtatási igények fogadása a teljes fejlesztés során biztosított. 

A működő szoftver gyakori szállítása. Szoros napi együttműködés az üzleti emberek és a 

fejlesztők között. A projektekre motivált, megbízható egyéneket kell alkalmazni. A működő 

szoftver a haladás legfőbb mérőfoka. A fenntartható fejlesztés az elsődleges szempont a 

szoftverminőség viszonylatában. Állandó figyelmesség a technikai újítások és jó tervezés felé. 

Egyszerűség, azaz el nem végzett munka mennyiségének maximalizálása művészi fokon. A 

projektcsapat feladatainak beosztása önszerveződőnek kell legyen. 
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A Scrum modell az agilis szoftverfejlesztés egy formája, ami [11] fókuszba helyezi, 

hogy ahelyett, hogy nagy csoporttal sok időt töltenénk nagyméretű munka elvégzésével, 

kisméretű csapattal rövid idő alatt kisméretű munkát teljesíthetünk. Ezeket azonban 

rendszeresen integráljuk, hogy az egész kép látható maradjon. 

Ami a szakdolgozatom illeti, remek lehetőség volt egy Scrum csapat része lenni, és egy 

teljesen új szoftverfejlesztési módszertannal megismerkedni. Szükséges volt az agilis 

szoftverfejlesztés használata, mivel marketing szempontból sokkal modernebb képet mutatott 

a projekt, illetve a fejlesztők számára is sokkal átláthatóbb volt egyszerre egy funkcióra, vagy 

éppen defektusra koncentrálni. Sokkal inkább motiváltabb voltam, mert tudtam, hogy a 2 hetes 

sprint alatt egy 100%-ig letesztelt és a felhasználói igényeket tökéletesen kielégítő funkciót 

kellett elkészítenem. Egy robosztus rendszer elkészítésének folyamata kevésbé vonzó és 

érdeklődést fenntartó folyamat, mert a folyamatos fejlesztés során ugyanannyi defektusba 

ütközik bele a fejlesztő, mint egy Scrum felhasználói történetnél, de itt az elvégzendő feladat 

exponenciálisan nagyobb, ezzel a fejlesztőnek csekélyebb elégedettsége lesz. 

6.3. A rendszer bővíthetőségének lehetőségei 

Ebben a fejezetben arra szeretnék kitérni, hogy mik azok a lehetőségek, amiket technikai 

és/vagy erőforráshiány okokból még nem sikerült megvalósítani a rendszerben, de a jövőben 

mindenképpen vonzóbb szoftvertermékké tenné a szoftvermetrika-kezelő rendszert. A program 

jelenlegi állása szerint az elemzésre felhasznált nyílt forráskódú projekteket csak a GitHub 

verzió követő rendszerrel tudja begyűjteni. Ez egyrészről nem jelent problémát, mert a 

legnagyobb projektbázissal ez a rendszer rendelkezik, azonban vannak még más ilyen oldalak, 

mint a GitLab, vagy a BitBucket is. Ezek a verzió követők is rendelkeznek olyan API-val, amely 

a projektek összeszedését tudná biztosítani, de stabilitás és tesztelhetőség szempontjából eddig 

nem jutott el odáig ez a rendszer, hogy megvalósításra kerüljenek ezek a sok potenciált 

magában rejtő modulok. 

Hasonló támogatáshiányként szeretném megemlíteni a rendszernek azt a hiányosságát, 

miszerint az elemzett projektek csakis Java nyelven lehetnek. Ugyan a SourceMeter analizáló 

modul képes C/C++, C#, Python, illetve RPG nyelven írt forráskódok elemzésére is, 

hatékonyan reprezentálható eredményt eddig csak Java nyelven sikerült megvalósítania a 

rendszernek. Ezen probléma megoldására már készülőben van a C# nyelv támogatása is. 
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Mivel a teljes szoftver jelenleg csak helyi szervereken fut, a felhasználóknak csak úgy 

van lehetőségük a projektjeik analizálására, hogyha a forráskódjukat feltöltik az SMDB 

szerverére, ez azonban sok felhasználónak hátrányt jelent. Ugyan a remekül elkészített 

felhasználói felületen láthatná az eredményeit, jól skálázható statisztikákkal,de sokan tartanak 

a tisztességes felhasználástól, nem töltenék fel idegen rendszerbe a kódjukat. Ezt kikerülve 

felmerül az a lehetőség, hogy Docker képfájlokként lehetne értékesíteni a terméket, így minden 

felhasználó lokálisan is tudná az elemzéseit futtatni. Ez azonban eddig azért nem jöhetett létre, 

mert vannak modulok a rendszerben, amit nem lenne szerencsés kiadni a felhasználóknak, így 

ezek később helyi mikro szervízekként fognak tovább élni a helyi szervereken.  

6.4. Saját tapasztalatok 

Ebben a fejezetben, egy rövidebb témában ki szeretnék térni arra, mennyit is jelentett a 

szakmai fejlődésemben ez a szakdolgozat elkészítésének lehetősége. A szoftvermetrika-kezelő 

rendszer modulját, amely a szakdolgozatom témáját képzi, a szakmai gyakorlatom alatt sikerült 

elkészítenem. Mindezt céges környezetben tehettem, ahol minden nap azon dolgozhattam, hogy 

egy nagy rendszer ugyan kis, de fontos része lehessek. Rendkívüli motivációt nyújtott a 

csapatban való munka agilis módszertannal, amelyet egyetemi tanulmányaim alatt csak keveset 

élhettem meg. Ennek köszönhetően, amikor bármilyen problémába ütköztem én, vagy a 

kollegám egy adott defektus esetében, ki tudtuk egymást segíteni, és rávilágítani olyan 

pontokra, amellyel órákat spóroltunk meg egymásnak.  Jóval hatékonyabbnak tartom a 

csapatban való szoftverfejlesztést, és megtanultam értékelni az ügyfél és a termékgyártó cég 

közötti szoros kapcsolatot. Szakmailag igen sokat jelentett, hogy abban a nyelvben 

dolgozhattam és fejlődhettem tovább, amelyet egyetem eleje óta tanultam, ez a Java. Ráadásul 

a projekt, amire kerültem egyből a jelenlegi leginkább keresett keretrendszert használja, ha 

szerveroldali programozásról beszélünk Java nyelven, amivel betekintést nyertem a Java 

Spring-es alkalmazások fejlesztésébe, is kis idővel már tudatos junior fejlesztőként tudtam 

közreműködni a munkafolyamatokban. 
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