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JUDO platform

Fejlesztési folyamat, és 
módszerek

Konvenciók, architektúra, API-k, 
tool-ok gyűjteménye

Model driven

Favágó feladatok kiváltása

Változáskezelés támogatás



ModelDriven (PIM → PSM + FRT)



Favágó feladatok kiváltása
Mvn archetype

Hook-ok, interface-ek, meghatározott támadási 
pontok (Service Layer)

Nincs szükség scaffolding, plumbing code-ra

Persistence (QueryDSL) generálva

Tesztelést segítő class-ok generálva

JUDO szolgáltatások: CRUD, Security, I18N, Sabre, 
Camunda Workflow, Solr, Sling, ...



Első lépés: model befogadása

~/git/meetup-model> mvn clean install -DvalidatePIM

Már itt jelentkezhet hiba, azokat visszacsatolom az SD felé

Ha minden rendben, akkor ezt a model verziót bump-olom 
a backend repo-ban

~/git/meetup> mvn clean install

Kezdődhet a kódolás, vagy akár itt meg is állhatok



Második lépés: fejlesztés iterálva

10: git pull

15: ~/git/meetup> mvn clean install (vagy -pl csak 
ami változott)

20: A model és a confluence-es leírás alapján 
fejlesztek

30: Tesztet írok

40: git commit -m „király feature” && git push

50: GOTO 10



Konvenciók, Api-k





Api-k, IT Tests



Változás kezelés támogatása

A követelmények változnak, vagy esetleg csak 
pontosítunk jelölésben

Tegyük fel, hogy az alábbi egyszerű változások jöttek a 
következő model verzióban:

TodoUser.age: 0 < age < 120 constraint

Todo.finished: kötelező lett

Todo.content: String → Memo típusú lett

Comment → Note: az igényeket jobban reflektáló neve 
lett



Változás kezelés támogatása

Új model verzió befordítása

Estleges hibák visszajelzése SD felé

DB schema evolver script-ek generálva: vagy néha kell a 
manuális közreműködés

Bump model version a backend repo-ban

Backend fordíthatóvá tétele: todo-k, @Ignore, apró 
javítások esetleg

Kezdődhet a következő kódolási fázis: confluence diff 
segítségével (esetleg model diff is)



Összefoglalás

Formalizált – validálható, 
hibamentesebb kommunikáció
Biztonsági háló – fail fast
Határozott keretek – mindennek 
megvan a helye
Model driven – átfogó kép
Változáskezelés – a generátor 
segít
Kényelmes – nem szeretném a 
130. rest interface-t megírni, és 
karban tartani

Egységesít – projektek közötti 
mozgás

A JUDO zárt framework – kevesen 
értenek hozzá
Feszes keretek, kisebb szabadsági 
fok – nyűgös tud lenni
Nincs dokumentáció – zárt 
internal projekt
Trade-off – a JUDO-n jelentősen 
túlmutató feladatok elvégzése 
körülményesebb
Nem a „golden axe”
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