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Dodávanie vlastnosti  do projektu 

1. naprogramujem 

2. skompilujem 

3. spustím unit testy 

4. spustím/nasadím  
podpora v 

Mavene 



Dodávanie vlastnosti  do projektu 

1. naprogramujem 

2. skompilujem 

3. spustím unit testy 

4. spustím/nasadím 

5. integrujem s inými modulmi 

6. spustím/nasadím na inom prostredí  



Problém s veľkými projektami 

• veľký projekt = viacero modulov 

• treba integrovať 
– vzájomne prepojiť moduly 

– overiť ich kooperáciu 

– prepojiť s databázou / inými službami 

• extrémne veľká výzva 



Integrácia a release 

• často sa robí manuálne 

• zdĺhavá činnosť 

• bojuje sa s heterogénnymi prostrediami 
– odlišná produkčná a lokálna databáza 

– odlišné operačné systémy 

– odlišné konfiguráky 

„ale na mojom počítači to beží!“ 



Integrácia a release 

• veľké projekty = release je sviatok 
– príčinou je komplexnosť 

• agilné projekty = často a po troškách 
– aspoň raz za deň (nightly build) 

– niekde dokonca 4x za hodinu 

Make frequent small releases. 



Časté releasy potrebujú 

• priamočiary build 
– zostavenie projektu 

– .java => .class => .jar/.war 

• priamočiara integrácia 
– unit testy 

– integračné testy 

• priamočiare nasadzovanie 



Build Server 

• sleduje zmeny v úložisku zdrojových kódov 

• neustále vytvára buildy 
– skompiluje 

– spustí unit testy 

– spustí integračné testy 

– oznámi výsledok 

• obsahuje čisté prostredie pre nasadenie 

continuous 
integration 



Build Server 

Vývojár 

1. naprogramuje 

2. skompiluje 

3. spustí unit testy 

4. commitne 

 

Build Server 

1. pravidelne kontroluje 
SVN/Git... 

2. update projektu 

3. skompiluje 

4. spustí unit testy 

5. výsledné JARká odloží aj 
s reportami 

 

 

 



Výhoda build serveru 

• vývojár sa sústredí na featúry 

• nestará sa o celý proces integrácie/releasu 
– ten je automatizovaný 

• úspešný build? 
– vyvíjame ďalšie featury 

• zlyhaný build? 
– okamžitá notifikácia autorovi commitu 



Výhoda build serveru 

• história buildov 
– možno sa vrátiť k ľubovoľnému buildu 

• transparentnosť 
– celý tím vidí, ako projekt radostne narastá 

• centralizované štatistiky 
– úspešnosť unit testov 

– code coverage 

– metriky kódu... 



Jenkins:  tradičný build server 

• MIT licencia / open-source [Java] 

• jednoduché spustenie 
– 1 WAR 

• priama podpora pre Maven  

• nie je obmedzený len na Javu 

• kopy plug-inov na všetko 



DEMO 



Inštalácia Jenkinsa 

1. stiahnuť WAR 

2. spustiť ho / nasadiť do servlet kontajnera 

3. nakonfigurovať JDK a Maven 

4. pridať job = buildovanie projektu 
1. prepojiť s CVS/SVN/Git... 

2. nastaviť periódu kontroly 



Web: jenkins-ci.org 



Priame spúšťanie  

• spustí sa embedded servlet kontajner 
Winstone 

• Windows: nutné spustiť s admin právami! 

java –jar jenkins.war 

WAR možno deploynúť do Tomcatu... 



Spustenie na porte 8080 



Webové rozhranie 

existuje aj slovenčina:  
záleží od jazykového 

nastavenia prehliadača 

Presenter
Presentation Notes
Záleží od jazyka posielaného v HTTP požiadavke. Ak prehliadač posiela "sk", vráti sa rozhranie v pseudoslovenčine.



Konfigurácia:  Manage Jenkins 



Konfigurácia JDK 

• sekcia JDK Installations 

• možnosť Install Automatically 
– JDK sa sama stiahne a nasadí 

• alebo odčiarknuť: 



Konfigurácia Maven 

• sekcia Maven, tlačidlo Add Maven 

• buď automaticky alebo: 



Konfigurácia jobu 

• job: buildovanie konkrétneho projektu 
– projekt môže pozostávať z viacerých modulov 

• dobrá podpora pre Maven projekty 
– stačí pom.xml 

• možnosť buildovať čokoľvek iné 
– freestyle projekty 



Konfigurácia jobu pre Maven 



Dashboard pre projekt 



Konfigurácia projektu: SVN 

Cesta k projektu v SVN 



Konfigurácia SVN úložiska 

• podporujú sa všetky SVN protokoly 
– http://, svn://, file:// 

• nezabudnite poskytnúť Jenkinsu práva v 
konfigurácii SVN 

 



Konfigurácia práv pre SVN 

1. klik na pomoc 

2. klik na link 

3. vyplňte prístupové práva 



Konfigurácia SVN v Jenkinsovi 

 • periodická kontrola 
SVN 
– začiarknuť Poll SCM 

– perióda a la cron 

 

 

• alternatívne možno 
nasadiť post-commit-
hooks v SVN 

podľa možností každé 2minúty 



Konfigurácia SVN v Jenkinsovi 

 • možnosť uviesť Maven 
goaly, ktoré povedú k 
buildu 

klasické mavenovské 
vybudovanie balíčka 



Buildovanie 

• build beží automaticky 
– podľa periódy 

• môžeme ho spustiť aj 
ručne 
– Build Now 

 

aktuálne bežiaci build 



Výsledok buildu 

• každý build má svoje 
číslo 

• úspešný build = modrá 
gulička 

• možnosť vidieť históriu 
buildov 

 
úspešný build č. 1 info o posledných buildoch 



Detaily buildu 

dátum 

revízia v SVN 

výsledok unit testov dĺžka buildu 



Zlyhaný build 

• omylom vytvorme build, ktorý zlyhá 
1. modifikácia kódu v IDE 

2. commit 

3. čakanie na uplynutie periódy 

4. build 



Výsledok buildu 

• zlyhaný build: žltá 
gulička 

zlyhaný build č. 2 info o posledných buildoch 

sumár zlyhaných unit testov 



Detaily buildu 

info o SVN commite 

výsledok zlyhaných unit testov 

build spustený automaticky 



Detaily o zlyhaní buildu 

• možnosť vidieť v 
dashboarde detaily o 
zlyhaní 

• a vidieť dokonca aj 
výnimku 



Hľadanie vinníka  

• možno vidieť 
vinníka zlého 
commitu 

• a zoznam 
súborov, 
ktoré boli v 
zmene 



Code coverage 

• miera pokrytia kódu unit testami 

• jeden z nástrojov: Cobertura 
– statická analýza kódu 

• priama podpora v Mavene i Jenkinse 



Dodáme plug-in do pom.xml 

HTML pre človeka 
XML pre Jenkins 



Plug-in pre Jenkinsa 



Plug-in pre Jenkinsa 



Plug-in pre Jenkinsa 



Konfigurácia Cobertury v projekte 

post-build 
step 

vykonaný po 
dobehnutí 

buildu 



Dokonfigurujeme spustenie v 
Mavene 

• build sa zabalí 

• a následne sa spustí reportovací modul 
Cobertury (z Maven pluginu) 



Výsledok Cobertury 



Sledovanie kvality kódu 

• Findbugs 
– chyby v kóde (bugs) na základe bajtkódu 

• Checkstyle 
– dodržiavanie programátorských konvencií 

• PMD 
– zlé praktiky a chyby 

 

Presenter
Presentation Notes
http://www.sw-engineering-candies.com/blog-1/comparison-of-findbugs-pmd-and-checkstyle



Podpora v Mavene 



Podpora v Jenkinse: pluginy 



Podpora v Jenkinse: pluginy 

dodajme 
"site" na 

vybudovanie 
reportov 



Dodajme spracovávanie reportov 



Výsledky reportov 



Notifikácia cez XMPP/Jabber 

• buildy možno hlásiť cez maily 

• ale aj cez XMPP/Jabber 
– a prijímať cez obľúbený instant messaging 

klient 

• stačí nainštalovať plug-in! 



Inštalácia dvoch plug-inov 



Konfigurácia v "Configure System" 

• v "Configure System" pribudne "Jabber 
Notification" 

jenkins@jabber.company.com 

******** 



Konfigurácia v projekte 

• dodáme nový post-build action Jabber 
notification 



Konfigurácia v projekte 

• dodáme zoznam jabberovských ID, ktoré 
dostanú správu po builde 

manager@jabber.company.com 



Jenkins a XMPP 



Sumár 

• Jenkins je jednoduchý spôsob 
zabezpečenia continuous integration 

• stavia na ostatných elementoch agilného 
vývoja: 
– zdieľané úložiskó kódov 

– prítomnosť unit testov 

 



Otázky? 

? 
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