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NASZA SIŁA
SKUTECZNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ UNIKALNOŚĆ RACJONALNOŚĆ

Jak zrobić to taniej? Jak zrobić to efektywniej?

Jak polepszy to biznes i 

relacje z nim?

Jak dać Klientowi najwyższą 

wartość?

Co nas nurtuje w rozwiązaniach IT?



HISTORIA FIRMY I JEJ MISJA

KLIENCI:

Getin Noble Bank  |  Raiffeisen Bank Polska |  Empik |  Netia |  Centralny Ośrodek Informatyki I Millenium Bank | 

BPH S.A.….

Firma powstała w 2012 roku jako owoc blisko 20 lat doświadczenia w IT, w szczególności zaś ciągłego poszukiwania 

odpowiedzi na nurtujące pytania:

 Czy informatyka może lepiej wspierać biznes niż robi to dzisiaj?

 Czy i jak może ona przyczyniać się skuteczniej do rozwoju firm?

 Jak zwiększyć jej skuteczność w realizacji zadań rozwojowych?

 Czy operacyjne IT może być bardziej efektywne kosztowo?

Odpowiadając na te pytania firma realizuje strategię Advisory&Technology Challenger wprowadzając na 

polski rynek unikalne rozwiązania z całego świata.



Spica Solutions a DevOps

Kultura, narzędzia, proces?



Fascynacja DevOps
• Od lat zaangażowanie w ruch Agile

• The Project Phoenix 

• Osmoza działa, silosy nie

• Narzędzia ułatwiają porozumienie i współpracę – choćby w zakresie diagnostyki

• Możliwa eliminacja błędów konfiguracji, ręcznej pracy etc..

Narzędzia i procesy wspierają kulturę DevOps.

To się dzisiaj dzieje na świecie, także w branży finansowej! -> DevOps Enterprise Summit, San 

Francisco.



Chodzi przecież o skrócenie T2M w 

projektach informatycznych!

Continuous Delivery/Deployment – proces i technologie



Cel
• Istotne skrócenie cykli wydań /problem rosnącej konkurencyjności/

• Powtarzalność i odwracalność wydań /problem ryzyka wdrożenia/

• Audytowalność wydania /regulatorzy + zagadnienie identyfikacji błędu wdrożenia/

• Szybka informacja zwrotna /zarządzanie wdrożeniami w stylu modelu wodospadowego/

• Koszt jednostkowy nie wyższy niż wcześniej. /problem kosztu IT, w szczególności infrastruktury

nieprodukcyjnej/

Rozwiązanie

• automatyzacja wdrożenia -> na każdym etapie cyklu wytwórczego

• system /infrastruktura, platforma, środowisko uruchomieniowe, konfiguracja/ jako kod, dostępny

on demand

SYSTEM STEROWANY ZAPOTRZEBOWANIEM.



Podstawowe założenie
“…Każda zmiana jest kandydatem do wydania. Oczekuje się, że każda zmiana wprowadzona do 

systemu kontroli wersji przejdzie pomyślnie wszystkie testy, da w efekcie działający kod i będzie

mogła być udostępniona w wersji produkcyjnej. To założenie wyjściowe. Zadaniem ciągłej integracji

jest obalenie tego założenia i pokazanie, że konkretny kandydat do wydania nie spełnia warunków

pozwalających udostępnić go w wersji produkcyjnej.”

Ciągłe wydawanie oprogramowania

Jez Humble, David Farley

Helion 2015



Zasady dostarczania oprogramowania
• Powtarzalny, niezawodny proces dostarczania oprogramowania

– Budowa środowiska
– Instalacja właściwej wersji aplikacji
– Konfiguracja aplikacji

• Automatyzacja wszystkiego co możliwe
• Wszystko w systemie kontroli wersji
• Jeśli to boli, rób to częściej i szybciej zmierz się z bólem (aka zasada szybkiego wypłoszenia królika z krzaków)
• Wbuduj jakość w proces wytwarzania – krótkie i szybkie cykle.
• Gotowe oznacza wydane.
• Wszyscy są odpowiedzialni za wydanie
• Ciągłe doskonalenie – reptrospektywy procesu.

Ciągłe wydawanie oprogramowania
Jez Humble, David Farley

Helion 2015



Przykładowy proces
• Kod do repozytorium

Kompilacja -> Testy jednostkowe -> Analiza jakościowa -> Instalatory
Paczka dystrybucyjna -> repozytorium artefaktów /np. Nexus/

• Testy akceptacyjne
• Testy wydajnościowe
• Produkcja i testy dymne

Przejście między etapami/warstwami ->
automatyczne/półautomatyczne/ręczne

Trzy ostatnie warstwy – zarządzanie kodem na poziomie binarnym!

Kluczowa jest wartość informacji zwrotnej, szybkość jej pozyskania oraz możliwość wycofania
zmian.
Istotą zarządzania procesem jest jego pomiar i oparta na wynikach optymalizacja.



Proces



Budowanie na sukcesie
W momencie, w którym kandydat do wydania jest dostępny do wdrożenia w wersji produkcyjnej,

będziemy mieli pewność, że poniższe twierdzenia są prawdziwe:

• Kod się kompiluje.

• Kod robi to, co powinien robić według programistów, ponieważ przeszedł testy jednostkowe.

• System robi to, co powinien robić według analityków lub użytkowników, ponieważ przeszedł wszystkie

testy akceptacyjne.

• Konfiguracja infrastruktury i środowiska odniesienia zarządzane są właściwie, ponieważ aplikacja została

przetestowana w odpowiedniku środowiska produkcyjnego.

• Kod posiada wszystkie właściwe moduły, ponieważ okazał się zdatny do wdrożenia.

• System wdrożeniowy działa, ponieważ — w wersji minimum — został zastosowany w odniesieniu do 

tego kandydata do wydania przynajmniej raz w środowisku programistycznym, raz w fazie testów

akceptacyjnych i raz w środowisku testowym, zanim kandydat został wypromowany aż do tej fazy.

• W systemie kontroli wersji znajduje się wszystko, czego potrzebujemy, by przeprowadzić wdrożenie bez

konieczności uciekania się do ręcznej interwencji, bo wdrożyliśmy już system kilkakrotnie.



Czego potrzebujemy?
• Automatyczne budowanie środowisk nieprodukcyjnych on demand – on 

premise i cloud 
– Infrastruktura -> IaaS

– Platforma -> PaaS

– Middleware + inne elementy /AppServer etc/ -> Chef, Ansible, Puppet, Salt

– Monitoring -> Dynatrace

– Konfiguracja i aplikacja -> XL Deploy

– Serwisy – Virtualize

• Maskowanie danych -> Delphix

• Transport danych do środowiska, niezależnie od jego lokalizacji -> 

Delphix

• Repozytorium artefaktów -> własne jak i zewnętrzne -> Nexus



Kształt konferencji wyjaśniony ;)
Na koniec - Two Timer!



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


