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Előszó 

A középkorban és majd az újkorban igen pontosan lefektetett szabályai voltak annak, hogyan lesz egy gyerekből 

inas, majd legény és végül mester. Gyakran már az inasnak is mintadarabot kellett elkészítenie, hogy 

felszabadítsák, de a legény csak akkor válhatott mesterré, ha remeket, vagy más néven mesterremeket készített. 

Voltak szabályok arra, hogy mi lehet az a remek, hogyan kell elkészíteni, és hogyan lehet kizárni a külső 

segítség igénybevételét. A céh mesterei közösen bírálták az elkészült mesterdarabot, és gyakran eladták, hogy a 

céh vagyonát gyarapítsa. Ráadásként a legénynek mesterré avatása során még meg is kellett vendégelni a céh 

mestereit -- és gyakran feleségeiket is -- egy előírt menü szerint, ami nem volt szűkre szabva. További részletek 

a Magyar Néprajzi Lexikonban találhatóak. 

A céhes hagyományoktól mára jócskán eltértünk, a legényt nem kötelezzük külországi vándorlásra, hogy 

nyelvet tanuljon és elsajátítsa a máshol megszokott módszereket; bár erre lehetőséget adnak a különféle 

ösztöndíjak. A remek elkészítése viszont megmaradt, csak ma már szakdolgozatnak nevezzük. 

Miután a programozói munka mára elképzelhetetlen az interneten fellelhető segédletek, és különféle szakmai 

fórumok használata nélkül, a külső segítséget nem zárhatjuk ki, viszont annak érdekében, hogy ne idegen 

tollakkal ékeskedjen a jelölt, egy témavezetőt jelölnek ki mellé a jelölt választása alapján, aki nyomon követi, 

segíti a jelölt munkáját, és felelősséget vállal, hogy a szakdolgozónak elegendő saját teljesítménye szerepel a 

dolgozatban. 

A szakdolgozatnak többes szerepe is van: 

• A szakdolgozattal ideális esetben eltöltött egy éves idő alatt új ismereteket sajátít el a jelölt -- más szóval 

specializálódik -- mely előnyt jelenthet az álláskeresés során. 

• Ezzel bizonyítja a szakdolgozó, hogy a képzése során elsajátított ismeretek birtokában képes önállóan egy 

terméket -- mesterremeket -- elkészíteni, így ezt a tudást későbbiekben kenyérkeresésre is képes felhasználni. 

• Szakdolgozat védésén vezetőoktató, gyakran a szakfelelős kérdezi a jelöltet a szakdolgozatából, valamint egy 

külső cég szakembere. Az itt nyert tapasztalatok beépülhetnek a képzésbe, illetve a szakember irányt 

javasolhat a képzés számára. De a szakdolgozó számára is hasznos lehet ez, sokszor a védésen mutatnak rá a 

továbbfejlesztés lehetséges irányaira. 

• Álláskeresés során bizonyítani tudja a szakdolgozó, hogy egy adott szakterületen elegendő ismerete és 

gyakorlata van, mellyel a cég hasznos munkatársa lehet. 

Talán ezekből is látható, hogy van tétje a szakdolgozatnak. Éppen ezért nem érdemes összecsapni, alaposan elő 

kell készíteni, és jelentős munkát kell belefektetni. Lassan egy évtizede folyamatosan részt veszek PTI BSc 

záróvizsgákon, és igen sok védést láttam. Az itt, valamint témavezetőként nyert tapasztalatokat kívánom e 

jegyzetben összefoglalni, okulásul a leendő szakdolgozóknak. Mivel BSc szinten csak a programtervezők 

védésében van tapasztalatom, elsődlegesen nekik tudok jó tanácsokkal szolgálni, de úgy gondolom, hogy a 

gazdaságinformatikusok és a mérnök informatikusok is haszonnal forgathatják ezeket az oldalakat. Miután csak 

debreceni tapasztalataim vannak, az elsődleges célközönség a debreceni diákság, de bizakodom benne, hogy 

nem lesz haszontalan mások számára sem. 

A levelező képzésben résztvevők kicsit hátrányban vannak. A nappalis hallgatók szinte bármely nap 

találkozhatnak a témavezetőjükkel, évfolyamtársaikkal, a felsőbb éves hallgatókkal, és fontos 

információmorzsákat szedhetnek össze; a levelezősök jellemzően csak konzultációra jönnek be -- mert 

munkájuk nem engedi --, amelyek a nevüktől eltérően turbó kurzusoknak tekinthetőek. Így kimaradnak a 

folyosói pletykákból, melyek sokat lendíthetnének a szakdolgozatukon. Közismert, hogy az információ hatalom, 

ezért remélem, hogy elegendő hatalommal ruházhatom fel őket is. 

Ha valakinek ismerős lenne a cím, az nem véletlen. Umberto Eco olasz író Hogyan írjunk szakdolgozatot? 

címmel írt egy könyvet, mely magyar fordításban is elérhető. Ez a könyv olasz bölcsész szakdolgozatok 

írásához ad elsődlegesen segítséget, de haszonnal forgathatja bármely szakdolgozó. Az ott leírtakat nem fogom 

megismételni, ezért kérem mindenkit, hogy mielőtt továbblapozna, olvassa el azt a könyvet! Köszönöm. 
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1. fejezet - Témaválasztás 

A szakdolgozat rendszerint egy évig készül. Nem kívánom senkinek, hogy egy évig olyan valamivel 

foglalkozzon, amit nem szeret, mert annak nem szokott jó végkimenetele lenni. Éppen ezért fontos, hogy az 

ember jól válasszon magának témát. Ennek megfelelően a témaválasztásra időt kell hagyni, és nem csak az űrlap 

leadási határideje előtti napon hajkurászni az oktatókat, hogy kinél van még üres hely! 

Ha az ember az interneten körülnéz, akkor rengeteg jó tanáccsal lehet találkozni a szakdolgozatokkal 

kapcsolatban. Ezek között van olyan, melyet érdemes megfogadni, és van olyan, melyet informatikai dolgozat 

lévén nem kell figyelembe venni. 

Ami nagyon fontos íratlan szabály -- és sajnos nem minden témavezető ismeri -- az az, hogy 

szoftverfejlesztésnek kell lennie a szakdolgozat hátterében. Ez jelenthet megírt kódot, vagy akár egy teljes 

egészében elkészített rendszertervet is. A Kivételkezelés a objektumorientált nyelvekben címmel megírt 

összefoglaló mű esélytelen védés során. A jelölt nem képes az összes objektumorientált nyelven felvonultatni, 

és ha az egyik bizottsági tag ismer egy olyan nyelvet, melyet a jelölt nem, akkor máris támadási pontot teremtett 

maga ellen. Természetesen elméleti szakdolgozattal is lehet próbálkozni, de ezt csak a legjobb 5% számára 

ajánlom. Ne felejtsük el, hogy saját önálló munkát vár el a bizottság, amelyet programozással könnyebb 

teljesíteni, mint elméleti kutatással. 

Umberto Eco négy alapvető szabályt fogalmaz meg a témaválasztással kapcsolatban: 

1. A téma feleljen meg a jelölt érdeklődési körének! 

2. A felhasználandó források legyenek hozzáférhetőek! 

3. A felhasználandó források legyenek kezelhetőek! 

4. A kutatási módszer feleljen meg a jelölt felkészültségének. 

Az első pontot a bevezetőben már említettük, de hamarosan még visszatérünk rá. 

A második pont nagy problémát jelenthet(ett) a bölcsészek számára, viszont informatikus esetén az interneten 

elképesztő mennyiségű leírás, oktatóanyag, fórumbejegyzés található. Persze oda nem figyeléssel könnyű itt is 

csapdába futni. Egy adattárházzal foglalkozó jelölt képtelen volt egy valódi céges adattárházhoz hozzájutni, ami 

jócskán rontott a megítélésén. Hasonló szobatudósnak minősül az is, aki terepi gyakorlat nélkül a saját ideáit 

követve kifejleszt egy rendszert, és majd ezt kívánja a megrendelőre ráerőltetni. A programozó nem uralkodik 

az ügyfél felett, hanem megfelelő díjazásért minden kívánságát teljesíti, persze szerződéssel a háta mögött. 

Napjainkban a szakdolgozatok jelentős része -- közel harmada -- foglalkozik webáruházakkal. Más a hozzáállás 

a hallgatóhoz vizsgán, ha ő egy konkrét cég, bolt webáruházát készíti el, vagy kitalál egy síkölcsönzőt, pizzériát, 

melynek elkészíti a saját kútfőből származó igényeket kielégítő megoldását. A valós élet mindig bonyolultabb, 

mint ahogy azt elképzeljük. Pár évet eltöltöttem órarendkészítéssel, s ezután megpróbáltam számítógéppel 

segíteni a folyamatot. Pár hetes tervezés után elkészült egy nyolc táblát tartalmazó adatbázis, és az azt kezelő 

üzleti logika. A rendszer élesítésének másnapján már beérkezett egy igény, melyet nem lehetett az implementált 

keretek között lekezelni, újabb táblát kellett bevezetni, és a kódot kibővíteni. Épp ezért sokkal értékesebb, ha 

valódi igényt próbálunk kielégíteni, és az hab a tortán, ha a dolgozat a cégtől származó követelményeket is 

tartalmazza. 

A harmadik ponthoz Eco azt fűzte, hogy feleljen meg a jelölt kulturális szintjének. Pontosítsuk ezt esetünkben 

azzal, hogy feleljen meg a jelölt nyelvtudásának! Bármit is teszünk ellene, az informatika nyelve az angol. Bárki 

is fejleszt ki bármilyen új technológiát, eszközt, az csak akkor terjed el, ha angolul dokumentálják. Ha már 

kellően elterjed, akkor esetleg felmerül az igény a nemzeti változatok elkészítésére is, azaz a leírások, 

oktatóanyagok lefordítására. Épp ezért, ha gondot jelent az angol -- vagy esetleg a témához a témavezető által 

megadott egyéb -- nyelv, akkor felejtsük el azt a témát, és olyat keressünk, melyhez magyarul szakirodalom 

található. Nagyon sokan reklamálnak a szakkönyvek, a szoftverek rossz fordításai miatt. Az, hogy a kellő 

szakirodalmat egy angolul jól tudó, ám a szaknyelvhez nem értő személlyel (vagy a Google Translate-tel) 

lefordíttatjuk, nem biztos, hogy előre visz bennünket. Maradjunk biztos talajon, ne vesztegessük el a 

szakdolgozatra szánt időt felesleges munkával. 
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Habár a kutatás alapvetően a bölcsész szakdolgozatok sajátossága, az informatikus számára is fontos, hogy ne 

vállalja túl magát. Nem kell szakdolgozatként egy új operációs rendszert, vagy egy új programozási nyelvet 

kifejleszteni. Az biztos nem fér bele az egy évbe. A sokak által elkészített webáruháznak sem kell feltétlenül 

piacképesnek lennie, ahogy a telefonra írt játékprogramba sem kell 560 pályát beépíteni. Hasonlóképpen nem 

kell mindenképpen egy teljesen ismeretlen nyelvet használni az implementációra, mert a nyelvvel ismerkedés 

felemészti a dolgozatírásra szánt időt. Érdemes szakértőkkel egyeztetni, hogy mekkora is legyen ez a vállalás. Itt 

a szakértő lehet a témavezető, ha valóban mestere a kiválasztott témának, vagy akár külső személy, akinek 

rálátása van az adott területre. 

Eco-nak van egy remek meglátása. Azt kell elérni, hogy a szakdolgozat témájában a védésre a szakdolgozó 

szakértő — azaz sokkal jártasabb — legyen az adott témakörben, mint a vizsgabizottság bármelyik tagja! Ezt 

talán legkönnyebben valamilyen új technológiával lehet elérni, melybe a munkahelykeresés miatt érdemes 

belevágni, míg az oktatóknak erre nincs ideje! 

Van pár olyan eset, amikor a témaválasztás viszonylag könnyű: 

• A diákok nagy része dolgozik az egyetem mellett. Ha nem rendszergazdai feladatokat lát el, vagy valahol 

árupakoló, hanem konkrét fejlesztésben vesz részt, akkor — hacsak nem ütközik céges tiltásokba — az egyik 

részfeladatot kinevezheti szakdolgozatnak. Ha a cég nem engedi, hogy saját terméke, annak valamely része 

szakdolgozat témája legyen, akkor érdemes ahhoz a termékhez hasonló, saját kódon alapuló dolgot választani, 

mert a szűk területhez tartozó tudás már adott. 

• Ha a hallgató részt vesz valamilyen kutatásban — TDK, vagy éppen egy projekt résztvevője —, akkor az 

ottani munka megfelelően dokumentálva lehet a szakdolgozat témája. 

• A kötelező szakmai gyakorlat során a diák közel kerül valamely céghez, szervezethez. Ha értékesen sikerült 

eltölteni ott az előírt időt, akkor ahhoz kapcsolódóan is lehet szakdolgozatot választani. 

Ha az előbbiek egyike sem teljesül, akkor feltételezhető, hogy a diák azért jött informatikára, mert valami 

megfogta benne. Lehet ez a számítógépes grafikától, a programozáson keresztül sok téma. Ha ez a rajongás 

megmaradt, akkor ezen belül érdemes valamit kiválasztani. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán készült szakdolgozatok az egyetemi hálózaton belülről elérhetőek. Ez 

mára közel ezer dolgozatot jelent. Ha valakinek már adott a téma, akkor azért érdemes megnézni itt pár 

dolgozatot, hogy lássa a dolgozat felépítését, szerkezetét. Ha a téma még nem biztos, akkor innen ötletet lehet 

meríteni. Más helyeken a könyvtár őrzi a szakdolgozatokat, jellemzően helyben elolvasható formában. (Hacsak 

a politika közbe nem szól.) 

Az oktatók számára előírt mennyiségben kell szakdolgozati témát kiírni, így elvileg minden hallgató számára jut 

valahol hely. Ha valaki végignézi az itt szereplő javaslatokat, akkor sok közülük igen általánosan van 

megfogalmazva. Az oktatóval történő megbeszélés, sőt gyakran csak a dolgozat megírása segít konkretizálni a 

dolgozat címét. Elvileg még abból sincs semmi baj, ha a dolgozat beadása előtt egy-két nappal változik meg a 

cím. Ám ha ennek a gyanúja felmerül, akkor még idejében kérdezzünk rá a tanulmányi osztályra a hivatalos 

teendőkről, és szükség esetén hivatalosan is változtassuk meg a címet. 

Egy elég régi vicc szerint nem a szakdolgozat témája fontos, hanem a konzulens (témavezető) személye. Habár 

ez ebben a formában nem teljesen igaz, de halvány igazság van benne. Érdemes még azelőtt megismerni a 

témavezetőt, mielőtt aláíratnánk vele a jelentkezést. Aki a leendő témavezetőnél korábban előadást vagy 

gyakorlatot hallgatott, szerencsés helyzetben van. Ha a kiválasztott témavezető előadást tart akár más szak 

részére, akkor is be lehet ülni a kiválasztott előadásra, és ott nyert tapasztalatok alapján dönteni. Ha ez nem 

lehetséges, akkor a személyes megbeszélést megelőzően felsőbb évesekkel lehet konzultálni a kiválasztott 

témavezetőről, vagy a korábbi, általa vezetett szakdolgozatok kidolgozottsága alapján dönteni. 

A témavezető azért van, hogy használjuk. Az nem megoldás, hogy kétszer találkozunk vele: egyszer amikor a 

jelentkezést íratjuk alá vele, egyszer pedig mikor a dolgozatot leadjuk. Normális esetben 2-3 hetente érdemes 

találkozni vele személyesen. Még egy 5-10 perces megbeszélésnek is haszna van, ezzel elkerülhető, hogy 

hetekig rossz irányba, feleslegesen dolgozzon az ember. Érdemes ezeket a megbeszéléseket előkészíteni, a 

felmerült és megfogalmazott kérdéseket, majd később a dolgozat elkészült fejezeteit email-ben elküldeni, hogy a 

találkozó valóban konzultáció lehessen. 
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2. fejezet - Munka ütemezése 

Az okos jelölt úgy szervezi a képzését, hogy a szakdolgozat elkészítésének idejére már ne maradjon sok 

tennivalója. Ha folyamatosan ZH-kra, meg vizsgára kell készülnie, vagy a cégnél határidős feladata van, akkor a 

dolgozat nem fog haladni. Ha pedig a jelölt időzavarba kerül, akkor pótdíjak csillagászati magasságokba 

emelkedhetnek, míg a dolgozat színvonala kritikán aluli marad az összecsapottság miatt. 

Eco szerint minimum 6 hónapra, maximum 3 évre van szükség a szakdolgozat elkészítésére. Mivel a könyvtári 

cédulázás informatikusoknál elmarad, így rövidül az időtartam. Viszont számolni kell a rendszertervezéshez, 

vagy az implementációhoz szükséges idővel. 

A bevett gyakorlat nálam a következő: a jelentkezési lap beadása körül, legkésőbb a vizsgaidőszak során 

egyszer leülünk közösen a jelölttel, megbeszéljük, hogy mi mindent tervezünk a dolgozatba. Ekkor a leendő 

szakdolgozót ellátom szakirodalommal (jellemzően linkek), hogy a következő félév kezdetéig akklimatizálódjon 

a témához. 

Az első félév az implementációról szól. Ekkor kell elkészülnie a programnak az előírt funkcionalitással. Ha 

például mesterséges intelligencia a fő csapásirány, és egy játék a szakdolgozat témája, akkor az a fontos, hogy a 

szoftver jó lépéseket tegyen meg, azaz a felkészületlen felhasználót nagy eséllyel megverje. Ekkor a szoftver 

külalakja másodlagos. Amennyiben oktatóprogramról van szó, melyet reményeink szerint használni fognak, 

akkor a külalak, az ergonómia nagyobb teret kap, míg a mögöttes üzleti logika lehet egyszerűbb. Az a fontos, 

hogy a hangsúlyok a helyükre kerüljenek, és úgy legyen kitűzve a feladat, hogy az a szemeszter alatt teljesíthető 

legyen. 

A rendszeres találkozók ekkor is fontosak. Ha a jelölt zsákutcába kerül, bizonyos programozási problémák 

merülnek fel, akkor a témavezető segíteni tud, vagy kerülő megoldást keres. Másrészt, ha a szakdolgozó eltér a 

konzulens által jónak talált iránytól, akkor vagy visszatereli őt a konzulens a megfelelő irányba, vagy közösen 

választanak új irányokat. Találkozók, konzultációk nélkül ez nem fog menni. A témavezető pedig nagy 

valószínűséggel nem fogja jó néven venni, ha csak az osztályzatért megy be a jelölt a szemeszter végén. 

Ha már kész a program, akkor azt viszonylag könnyű leírni. 40-50 oldalt kell kipréselni a jelöltből, ami gyakran 

okoz nehézséget, mert az informatikusok jellemzően nem a szavak emberei. Habár a debreceni szabályok a 

margó méretét és a betűtípus lerögzítik, a betűméretre és a sortávolságra csak javaslatot adnak, még mindig akad 

lehetőség az oldalszám növelésére a szöveg megváltoztatása nélkül, de ez igen átlátszó — és ezért visszatetsző 

— módszer. Ennél sokkal jobb, ha ábrákkal esetleg táblázatokkal bővíti a diák a rövidre fogott szöveget. 

Vigyázzunk arra, hogy a méretesebb ábrákat, táblázatokat a szabályzat a függelékbe száműzi! 

A jellemzően nehézkes fogalmazás miatt a második szemeszterben szintén szükséges a rendszeres találkozó, 

illetve az elkészült fejezetek rendszeres elküldése a témavezetőnek, hogy az kijavíthassa, véleményt 

mondhasson róla, megadhassa, hogy mely részeket kell rövidebbre szabni és melyeket kell még jobban kifejteni. 

Az első találkozó jellemzően a szakdolgozat mint írásmű szerkezetének rögzítéséből áll, eddig e jegyzet nélkül 

ezt külön-külön mindenkinek elmondtam. Természetesen a témától függően lehetnek eltérések a téma 

kifejtésében. 

A dolgozatot mindenképpen egy bevezetővel kell elkezdeni. Én azt tanácsolom, hogy ez ne legyen fél oldalnál 

hosszabb. Itt kell megfogalmazni, hogy mit kívánt a szakdolgozó a szakdolgozata során elérni. A szakdolgozatot 

érdemes egy összefoglalással zárni. Itt szintén egy bő fél oldalban kellene összefoglalni, hogy mit sikerült elérni 

a szakdolgozat elkészítése során. Az nem előírás, hogy e két rész pont ugyanazokat tartalmazza. Természetesen 

eltérés lehetséges, csak ne legyen túl nagy, erre a szabályzat is külön kitér. A fél oldalt mindkét esetben amiatt 

ajánlom, mert védésen egy bizottsági tag maximum ennyit olvas el, mielőtt továbblapozna. A szabályzat viszont 

mind a bevezetőt, mind az összefoglalást 2-3 oldalasra javasolja. Hogyan lehet dönteni a két ellentétes javaslat 

között? Kérjen tanácsot a témavezetőjétől! A bevezetőről és összefoglalásról még a nyolcadik fejezetben 

bővebben írok. 

A szabályzat javasol köszönetnyilvánítást a dolgozat végére. Én ebbe nem szólok be. Nem várom el, de nem is 

töröltetem ki a szakdolgozatból. Arra viszont gondolni kell, hogy nem csak a témavezető, vagy témavezetők 

segítették a dolgozat elkészülését, hanem mindenki, aki megteremtette a nyugodt munka körülményeit és 

elviselte a szerző hiányát, gondolhatunk a családra, barátra/barátnőre, gyerekekre, stb. Sőt ha valamely — 
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egyetemi vagy akár középiskolai — oktató hatására választotta a jelölt az adott témakört, akkor ő is nyugodtan 

megemlíthető itt. 

Kész program nem létezik. Éppen ezért a szakdolgozat alapját alkotó programot csak abbahagyni lehet, nem 

befejezni. Mivel gyakran rákérdeznek a védésen, hogy miképp lehetne továbbfejleszteni a szoftvert, javaslom a 

diákjaimnak, hogy ezt gondolják előre végig, és írják bele egy fejezetként a dolgozatba. 

Miután a dolgozat jellemzően az alapjául szolgáló szoftver fejlesztői dokumentációjának tekinthető, javasolni 

szoktam a diákjaimnak, hogy felhasználói dokumentációval is bővítsék a dolgozatukat. Az érdeklődő bizottsági 

tagnak lehet szóban hivatkozni erre a fejezetre, ha kíváncsi, hogy miről is szól a dolgozat. Az ott szereplő ábrák, 

képernyőképek jellemzően egyszerűsítik, felgyorsítják a megértést; így profibbnak tűnik a jelölt, mintha csak 

szóban próbálna mindent elmagyarázni. 

A dolgozat többi része a fejlesztői dokumentáció. Ennek felosztása a témaválasztástól függ. Ha valaki 

alapvetően a standard mesterséges intelligencia kurzusra épít, akkor csak a konkrét állapottér-reprezentációról, 

és az alkalmazott heurisztikákról kell írnia a feladat/játék, illetve a program tervének bemutatásán túl. Ha valaki 

kényszer-kielégítést használ ilyen esetben, akkor erről is írhat, mert ez már túllép az alapismereteken. Persze az 

nem igaz, hogy mindent részletesen ismertetni kell, amit nem tanítunk. Például a PHP nyelvet nem tanítjuk, de 

nem kell valamely honlapon található ismertetőt egy az egyben idemásolni, elég ha leírja mindazon indokokat, 

ami miatt e nyelv mellett döntött. 
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3. fejezet - Technikai javaslatok 

1. Szövegszerkesztés 

Eco könyvének nálam lévő kiadása hosszú fejezetet szentel annak, hogy hogyan kell írógéppel elkészíteni a 

dolgozatot. Az újabb kiadásokban ezt a részt már nem találtam. Miután Debrecenben feltétel, hogy az elkészült 

szakdolgozat felkerüljön a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába, így elkerülhetetlen, hogy az 

szövegszerkesztő programmal íródjon. Természetesen a dolgozat alapjául szolgáló szoftver elkészítéséhez is 

szükséges számítógép. 

Sokak számára ha szövegszerkesztőről hallanak, egyértelmű a választás: Word. Pár elvetemült diák — miután 

úgyis csak a PDF fájlra van szükség — LibreOffice-t használ. Ha a diáknak ez a választása, elfogadom. Viszont 

én nem ezeket választanám. 

A Programozási környezetek órán előkerül a verziókezelő rendszerek használata. Sokan — amíg kötelező — 

használják, de utána elfelejtkeznek róla. Az is igaz, hogy egy subversion szerver telepítése és beüzemelése nem 

a legegyszerűbb feladat. Vannak ingyenesen elérhető szerverek, melyen account igényelhető. A divat változik, 

cégek tönkremennek, vagy éppen áttérnek fizetős megoldásokra. Ezért nem is adok egy listát a jegyzet írásakor 

elérhető programokról. Egy gyors keresés az interneten úgyis megadja az aktuálisan elérhető rendszereket, 

illetve az egyes felhasználói véleményeket. Amely rendszer nálam bejött az a fossil. Ez egy elosztott 

verziókezelő rendszer, így akár szerver nélkül is használható. Ha viszont adott egy szerver, melyen CGI 

programok futtatására van lehetőség, akkor oda feltelepíthető, és onnan kezdve párhuzamosan több gépről is 

használható. A pár száz kilobájtos program tartalmaz egy hibakövető (bug-tracking) és egy wiki rendszert is. Az 

utóbbi talán annyira nem lényeges, de az előbbi segíthet abban, hogy a folyamatosan elvesző papírfecnik helyett 

egységes helyen legyenek a számunkra kitűzött feladatok, a felmerült hibák, és hogy ezeket mikor sikerült 

megoldanunk. A programhoz egy kicsi, de aktív közösség tartozik, így igen gyorsan választ kaphatunk a 

felmerülő kérdéseinkre. Magyar nyelvű dokumentáció még nincs hozzá, viszont a diákjaim igen gyorsan 

megtanulták használni, amikor rá voltak kényszerítve. 

3.1. ábra - A fossil grafikus felülete 

 

A programot jelenleg parancssorból lehet használni. Több grafikus felületet fejlesztenek hozzá, de azok 

szerintem nem az igaziak. Azt a féltucatnyi parancsot könnyű megjegyezni, és ugyanúgy használhatjuk 

Windows, Linux és OSX rendszereken. 

Ez utóbbiakat tekintve a fossil testvérének tekinthető a Git, mely parancsszinten majdnem kompatibilis vele. Ez 

a rendszer Linux atyjának újabb műve, és legalább akkora hatása van, mint az operációs rendszernek: igen sok 

http://www.fossil-scm.org/
http://git-scm.com/
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program már git állományokból dolgozik, onnan szedi össze a szükséges alkönyvtárakat, beállításokat, stb. 

Ehhez Windows rendszeren kényelmes grafikus környezet is tartozik, illetve legelterjedtebb fejlesztőeszközök 

képesek vele együtt dolgozni. 

Bármilyen meglepő, a verziókezelő rendszereket nemcsak forráskódok tárolására, rendszerezésére lehet 

használni, hanem szövegfájlokat is kezelhetünk vele. Itt gondolhatunk elsődlegesen a TXT fájlokra, de annál 

kicsit többet, profibb külalakot érdemel egy szakdolgozat. Ha véletlenül valaki belekeveredik a LaTeX (vagy 

bármely más TeX variáns) használatába, nyugodtan írhatja azzal is a dolgozatát. Jóval profibb kinézetű anyagot 

nyerhetünk vele, és kevesebb vesződséggel jár, mintha Word-öt használtunk volna. Persze a tanulópénzt meg 

kell fizetni, pár napot rá kell áldozni a rendszer megismerésére. Köztes megoldás lehet a Lyx használata, mellyel 

a Word-höz hasonló felületen lehet LaTeX minőségű anyagot készíteni. 

Informatikusnak megfelelő választás lenne a DocBook használata. Sok cégnél már ez az elsődleges formátum 

dokumentációk számára. A HTML formátumra alakítás még elfogadható szinten áll, de a papíralapú változat 

(jellemzően PDF-en keresztül) ingyenes eszközökkel számomra még nem adott elfogadható minőséget (rossz 

elválasztások, időnként furcsa karakterek, stb.) Ezért ezt a formátumot nem ajánlanám. 

Az utóbbi években a MarkDown formátum egyre nagyobb teret nyer. Informatikai portálok, fórumok — pl. 

GitHub, reddit, Stack Overflow — ezt használják. Bár az eredeti cél ezzel a formátummal az volt, hogy könnyen 

írható, könnyen olvasható formátumból könnyedén lehessen érvényes (X)HTML formátumú anyagot készíteni, 

egyes programok ezen túlléptek. A pandoc programmal közel 15 formátumra tudjuk átalakítani a szövegünket, 

melyek között már használható PDF is található. Elárulom, hogy jelen szöveg első verziója is MarkDown 

formátumban íródott, melyet a pandoc segítségével alakítottam át a jegyzetnél elvárt DocBook formátumba. A 

lektor számára elküldött PDF is a pandoc-kal készült. Így speciális formázásra a DocBook forrásban már csak a 

végső verziónál volt szükség. 

3.2. ábra - FocusWriter szövegszerkesztőben szerkesztett Markdown szöveg 

 

3.3. ábra - Gedit szövegszerkesztőben szerkesztett Markdown szöveg 

 

Ez a formátum a címek, alcímek, felsorolások, forráskódok, táblázatok, vastag és dőlt betűk, alsó és felső 

indexek, egyszerűbb matematikai kifejezések, képek, lábjegyzetek kereszthivatkozások, és külső hivatkozások 

megadására képes. Tehát alapvetően tartalmaz mindent, amire egy szakdolgozatban szükség lehet. Több 

http://www.lyx.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown
http://johnmacfarlane.net/pandoc/
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szövegszerkesztő pedig valamelyest láttatja a végeredményt, azaz már átalakítás előtt kiderül pár formázási 

hiba. 

Bár még nem futottam bele, de elképzelhetőnek tartom, hogy a MarkDown-ból generált PDF fájl nem követi a 

szerző elképzeléseit. Vagy például ezzel a módszerrel nem képes a kért formátumban előállítani a belső 

címlapot. Ezekben az esetekben a TeX használatában jártas — mondjuk matematikus — hallgató alig egy óra 

alatt képes a MarkDown-ból generált TeX állományt továbbszerkesztve elkészíteni a végső verziót. 

A MarkDown formátummal kapcsolatban nemrég felmerült, hogy bevezetni és egységesíteni kellene a 

korrektúrák jelölését. Így a konzulensi megjegyzések is beleírhatóak lennének a szöveg belsejébe, ha a 

témavezető hajlandó lenne ezt az eszközt használni. Addig is a lábjegyzeteket lehet erre használni. 

Mind a LaTeX, Lyx, DocBook és MarkDown is egyszerű szöveges formátum, nem tartalmaz rejtett vezérlő 

karaktereket, így használható rá a verziókezelés. 

Ahogy a programszövegnél, itt is ugyanazért érdemes verziókezelő rendszereket használni: nem lesznek 

szétszórva különféle alkönyvtárakba vagy tömörített állományokba a korábbi verziók; lehet tudni, hogy melyek 

az összetartozó, azonos időpillanatban aktuális állományok; ha a konzulens belejavít a szövegbe, amit a diák 

továbbszerkeszt, akkor a változások összeolvasztása könnyedén megoldható; lesz egy biztos hely, ahonnan 

katasztrófa esetén is visszanyerjük a majd egyéves munkánkat, és nem kell az utolsó héten mindent az elejétől 

kezdve újra megírni. 

Természetesen egy lánc olyan erős, mint legerősebb láncszeme. Ha az oktatót nem tudjuk rávenni a MarkDown, 

vagy a LaTeX formátumok használatára, akkor marad a PDF, vagy az kinyomtatva. Ám ez nem jelenti azt, hogy 

nekünk fel kellene adni a számunkra kényelmes szerzői környezetet. 

2. Irodalomjegyzék, hivatkozások 

A bölcsészeknél alapvető fontosságúak a különféle forrásszövegekre hivatkozások. Az informatikusoknál nem 

ilyen vészes a helyzet, nem kell százszámra hivatkozásokat szerepeltetni a dolgozat végén található listában. 

Viszont annak a tucatnyi bejegyzésnek rendben kell lennie. Több vizsgázóba is belekötöttek, mert nem volt 

megfelelő ez a lista. 

Arra nem lehet hivatkozni, hogy nincs megfelelő eszköz. Mind a Word, mind a LibreOffice Writer tartalmaz 

irodalomjegyzéket. Ez automatikusan generálódik, a hivatkozás helyén megjelölhetjük a hivatkozott művet, 

illetve a műveket leíró adatokból adatbázist építhetünk. A LaTeX esetén egy külső program a bibtex segít abban, 

hogy a megfelelő adatokat tartalmazó állományokból a kért formátumú irodalomjegyzék generálódjon. 

Informatikusok számára az elsődleges információforrás az internet. Az egyes honlapok leírására is vannak 

szabályok, ám minek gépelje be az ember ezeket, ha a számítógép megcsinálja helyette? A zotero két programot 

is ajánl. Az egyik a számítógépre telepített kliens, míg a másik egy böngésző plugin, mellyel egy kattintással 

feljegyezhető, hogy éppen mely honlapot látogatjuk meg. A programhoz account is járul, így adatainkról a 

felhőben is készül egy másolat, felkészülve a helyi adatvesztésre. 

Már a dolgozat alapjául szolgáló szoftver írása során érdemes a valóban hasznos honlapokat, cikkeket, 

könyveket ebben a rendszerben rögzíteni. Így nem csak három bejegyzés árválkodik a listában, hanem majd egy 

oldalnyi. S már ez is mutatja, hogy komoly munka áll a szakdolgozat mögött. Később pedig a dolgozat írásakor 

elég megadni a kiválasztott formátumot, és azt követve generálhatjuk a minden igényt kielégítő 

irodalomjegyzéket. 

3.4. ábra - Hivatkozás exportálása Zotero-ban 

http://www.zotero.org/
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Ebben a jegyzetben igen sok hivatkozást használok, viszont ezek egyszerű weblink-ként szerepelnek a 

szövegben. Ez a jegyzet csak elektronikus formátumokban érhető el, míg a szakdolgozat elsődleges formátuma 

a nyomtatott. Ott a link nem értékelhető, ezért szükséges az összegyűjtött irodalomjegyzék, amely többek között 

azt igazolja, hogy a jelölt a kutatásait képes megfelelő szinten dokumentálni. 
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4. fejezet - Elméleti háttér 

A hallgatók a tanulmányaik során egy keresztmetszetet kapnak a programozásról/fejlesztésről. Viszont a 

szakdolgozat rendszerint valami külső forrásból származó probléma megoldásáról szól, legyen az egy üzlet, egy 

pékség, egy kőműves, egy kölcsönző, egy szolárium, vagy akár egy farm. Mire a programozó elkészíti a 

programját, nagy vonalakban bele kell rázódnia a munkamenetbe, meg kell érteni az automatizálandó 

feladatokat. Ha például egy fodrászatról van szó, akkor nem várjuk el a jelölttől, hogy ezután hajat vágjon, de ha 

a fodrász egy előjegyzési naptárt szeretne egy tablet-en implementáltatni, akkor legyen tisztában vele, hogy 

hogyan is néznek ki a műszakok, az előjegyzésekhez mit kell felírni, a vágás/festés/melir mennyi ideig tart, 

hogy az aznap első gyakorlatára beesett hajmosó lány is képes legyen érdemben felvenni egy időpontot. Legyen 

elképzelése arról, hogyan oldják meg a gyereke betegsége miatt otthon maradt fodrásznő előjegyzéseinek 

átütemezését, vagy esetleges helyettesítését. Azaz a címben jelzett elmélet nem informatikai területet, hanem a 

megcélzott szakma elméletét, részben gyakorlatát jelenti. 

Másfelől ha valamely hallgatónak — esetleg erős oktatói hatás eredményeképp — megtetszik egy pár éve 

valamely konferencián bemutatott online rangsorolói rendszer, és ennek implementálását gondolja szakdolgozati 

feladatának, akkor ebben az esetben le kell írnia a rangsorolás feladatát, a különféle eljárások 

összehasonlításának ismérveit, valamint a kiválasztott módszert részletesen. Miután a bizottság ebben a témában 

nem otthonos, így ezt számukra a védésen is meg kell ismételni, azaz a nem szakértőket meg kell győzni, hogy 

ennek van értelme, valódi felhasználása. Ha az ember ezt egyszer írásban már kiizzadta, akkor szóban is el tudja 

mondani. 

Általánosságban beszélni feladatokról, dolgozati témákról lehet, de annak nincs sok haszna, ha én is belekapok 

egyik-másik témába. Jobb lenne, ha egy konkrét feladatot tűznék ki magam elé. Eco tesz egy kísérletet, egy 

kisvárosi könyvtárban próbál megfelelő bibliográfiát összegyűjteni a megadott témájú szakdolgozatához. Maga 

a kutatás folyamata igen érdekes, ajánlom elolvasni. 

Próbálkozzak meg én is valami hasonló feladattal: érett fejjel kezdjek bele egy aktuális témájú szakdolgozatba. 

Értelmes, levelezős hallgató helyébe képzelem magam, aki elbánik az angol szövegekkel. Anyagilag nem áll túl 

fényesen, ezért nem akar se szoftverre, se könyvekre túl sokat költeni, viszont van olyan gerinces, hogy ezekre 

lopott formában sem tart igényt. Tegyük fel azt is, hogy alapvető preferenciája, ötlete sincs, de már valami 

formálódó elképzeléssel akar a leendő témavezetője elé állni, aki elég általános témákat fogalmazott meg, 

melyek között a webes fejlesztés is előfordul. 

A webes fejlesztés annyiból jónak számít, hogy több apró részlete van: ki lehet hangsúlyozni a szerver oldali 

programozást, a kliens oldali programozást, az adatok tárolását egy adatbázis-kezelőben, az adatok védelmét a 

különféle támadásokkal szemben, a felhasználók azonosítását, stb. A leggyakoribb ilyen irányú fejlesztés a 

webáruház (illetve portál), amit talán indokolhat az, hogy szinte minden kereskedő (egyesület, szervezet) meg 

szeretne jelenni az interneten, és ehhez szüksége lenne egy szoftverre, melyet a programozók szerint csak 

egyedileg lehet elkészíteni. Persze aztán csak személyre szabják a keretrendszerüket, amit vagy ők maguk írtak 

meg, vagy csak átöltöztettek egy ingyenes megoldást. 

Habár nagy az igény ilyen termékekre, a témához tartozó szakdolgozatok túlnyomó része igencsak 

elrugaszkodott a valóságtól. A szerző rendszerint saját kis magányában elképzeli, hogy hogyan is néz ki egy 

webes áruház, és azt implementálja 5-10 éves — politikusan fogalmazva: a már bizonyított — technológiákat 

használva. Nincs rá semmilyen hatással a valós élet, nem néz utána, hogy mi lenne egy potenciális megrendelő 

rendszerint zavaros elképzelése, melyből egy konzultációsorozat végén kikristályosodik az a valami, amit már 

lehet implementálni. A programozó számára az első nagy pofon az, ha a valós élettel találkozik, mert azonnal 

kiderül, hogy az élet bonyolultabb, mint az oktatás során előforduló — a végletekig leegyszerűsített — példák. 

Épp ezért nem haszontalan akár pár korsó sör mellett elbeszélgetni a megrendelővel. Persze lehet ezt a családnak 

másképp magyarázni: a vízesés módszert követve az első lépés az igények felmérése. Ezt a diák is megtanulja: 

akár levegővétel nélkül felsorolja az összes fázist, de hogy a gyakorlatban is alkalmazza, arra már rendszerint 

nem akad példa. Ha valaki nagyon ráér, és rendszeresen tud találkozni a megrendelővel, akkor meg lehet 

próbálni az agilis fejlesztést, ahol lépésről lépésre, a megrendelő szájíze szerint finomodik a rendszer. 

Mivel mindenkinek van olyan rokona vagy ismerőse, aki a kereskedelemben vagy a szolgáltatásban dolgozik, 

akkor akár egy barter-megállapodást is lehet kötni: a jelölt vállalja, hogy ingyen elkészít egy rendszert, amit a 

másik fél szabadon használhat, viszont a szakdolgozat írása során lehet őt nyaggatni mindenféle kérdésekkel, 

hogy a termék minél közelebb álljon a valósághoz. Természetesen a védés utáni továbbfejlesztés már nem lesz 

ingyenes. 
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A nappalis hallgatónál egy ilyen megrendelő nem létkérdés, ha jól választott témavezetőt, akkor akár minden 

fogadóóráján ott ülhet, és segítséget kérhet. Persze az élettől itt sem érdemes elszakadni, a valóság talaján kell 

állni két lábbal. Az igaz, hogy a témavezető a szakdolgozóval együtt tartja a hátát a szakdolgozat miatt, de az 

ostor csak a szakdolgozó hátán csattan. A levelezős hallgató ritkán jut a témavezetője közelébe, főleg ha a 

fogadóórák nem a konzultációs időpontok környékén vannak. Épp ezért könnyebbség, ha csak az út túloldalára, 

vagy a szomszéd utcába kell átugrani egy kérdésre. A szakmai problémák megoldására pedig ott van az internet: 

programozással foglalkozó fórumok, hírcsoportok (Usenet), vagy oktató videók megszámlálhatatlan 

mennyiségben vannak, ha a jelölt nem valami nagyon egzotikus nyelvet/eszközt választott. 

1. Mintaprobléma 

Azt már írtam korábban, hogy valós problémára kell megoldást találni. Felkereshetném a környezetemben 

megtalálható kiskereskedőket, iparosokat, hogy ha hajlandóak velem párszor elbeszélgetni, akkor egy általam írt 

programmal megkönnyíteném az adminisztrációjukat, de nem teszem, mert a munkahelyemen, az Informatikai 

Karon is nagy számban vannak adminisztrációs feladatok, melyeket érdemes lenne részben automatizálni. Az 

egyik ilyen, rendszerint ismétlődő feladatsort igénylő, ezért könnyedén automatizálható probléma pedig nem 

más, mint a könyvrendelés: 

Lehetőséget kell biztosítani pár személynek, hogy az általuk kinézett könyvek illetve cikkek 

adatait feljegyezhessék, majd bizonyos időközönként erre árajánlatot kérhessenek. Az 

árajánlat alapján megtörténhessen a könyvek, cikkek rendelése, és beérkezett művekről 

értesítést kaphasson a felhasználó. 

Olyan szempontból könnyű helyzetben vagyok, hogy mivel majd 10 évet foglalkoztam könyvek beszerzésével, 

ezért tekinthetem magamat a megrendelőnek. A konzultáció is könnyedén megoldható magammal, és az 

elmélyült beszélgetéshez kellő korsó sör sem jelent problémát. 

A könyvrendelési rendszerben több, egymástól különböző szerepű felhasználó is előfordul, és mivel a 

tapasztalat szerint a felhasználók (a kari oktatóink) más és más operációs rendszereket használnak, a kliensekre 

telepített szoftver helyett egy kliens-szerver architektúrában érdemes megvalósítani a rendszert. 

1.1. Gombhoz a kabátot 

Ha a szakdolgozat előtt álló diák becélzott egy céget — akár mert már ott dolgozik, akár mert csak szeretne 

majd ott dolgozni —, és tudja, hogy ott 5 év múlva milyen programnyelvet kellene használnia, akkor a 

szakdolgozat alapjául szolgáló rendszert el lehet készíteni ezen a nyelven. Ha lusta a jelölt új nyelv 

megtanulására, akkor használhatja azt, melyet korábban tanult. (Ez utóbbit nem javaslom, de erről még fogok 

írni.) Bárhogy is dönt, mindenképpen kénytelen lesz új ismereteket elsajátítani. 

Én korábban már többször rákényszerültem szerveren futó, böngészőből használható program készítésére: 

• Az első próbálkozás az AWK használata volt. Addigra ezt a nyelvet már egy évtizede használtam, rendszerint 

egyszer-kétszer használatos pár soros programokat írtam benne, általában adminisztrációhoz kapcsolódó 

statisztikák elkészítésére. Így a programozással nem voltak problémák, csak azzal, hogy a CGI-ként futó 

program egyszer működött, egyszer pedig nem. Mivel a szerver beállítása nem rám hárult, nem erőltettem ezt 

az irányt. 

• Volt egy rövid próbálkozás a Perl-lel. A programok futottak, de barátság nem alakult ki, így jelentősebb 

programokat nem írtam benne. 

• A PHP már hosszabb elköteleződést jelentett: sikerült olyan szerver-kliens rendszert kifejleszteni, melyet 

évek óta használnak. Pár ezer sort mindenképpen írtam benne. Ezen felül tartottam ilyen jellegű órákat, és pár 

szakdolgozóm ezt a nyelvet választotta az implementáció nyelvének. A fejlesztés során én az EasyPHP 

rendszert használtam, mely remekül futott a Windows XP operációs rendszer alatt. Adatbázis-kezelőnek a 

SQLite-ot választottam, mely egy ideje már a PHP rendszer része, nem igényel további telepítést. Másrészt ez 

a program csupán egy exe fájl Windows alatt, így bárhova fel lehet másolni, és fut. Az alap rendszer nem 

tartalmaz grafikus felületet, de konzolról szinte mindent meg lehet csinálni, az aktuális adatbázis állapota 

kimenthető (dump) és bármikor visszatölthető. A mentett állomány TXT fájl, így könnyedén 

továbbszerkeszthető, illetve teszteléshez tetszőleges adatbázis könnyedén megkonstruálható a megszokott 

http://www.awk-scripting.de/
http://www.easyphp.org/
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eszközökkel.Ha valaki nagyon kényelmes, létezik olyan grafikus program is, mellyel SQLite adatbázisokat 

lehet kezelni. 

Akkoriban jellemzően az első karaktertől az utolsóig az én kezem munkáját dicsérte a forrás. Egyértelmű volt, 

hogy mit miért írtam be a forrásba. Tanulás szempontjából ez a megközelítés remek, segít elsajátítani az 

alapfogalmakat, minden járulékos bonyolultság nélkül. 

Ma természetesen mindezt már másképp csinálnám. Az alapokat már megtanultam, és emiatt sajnálom az 

ilyen kézműves munkára az időt. Természetesen valamilyen keretrendszert használnék, mert azzal 

könnyebben/gyorsabban lehet haladni, és másrészt ráerőszakol egy kis rendet az emberre, ami miatt könnyebb 

a kódot rendben tartani akár pár nap, akár pár hónap vagy év után is. 

A Ruby on Rails nagy hatással volt a szoftverfejlesztésre, és rengeteg átirata elkészült más nyelvekre is. Itt 

kezdésként generál az ember egy üres, ám működő rendszert, melyet csak fel kell tölteni tartalommal. Ez a 

kényelem sok megkötéssel jár, nem mindegy, hogy mit hogyan nevezünk, illetve melyik fájlt hova rakjuk. Ezt 

mind meg kell tanulni a nyelven felül. Erre úgy kell tekinteni, mint valami befektetésre. Ha évekig ugyanezt a 

rendszert használjuk, akkor valószínűleg megéri a befektetés, ha mást használunk, akkor is megváltozott a 

világlátásunk, ami jobb programozót nevel az emberből. Viszont léteznek jóval egyszerűbb, kevesebb 

funkcionalitást nyújtó keretrendszerek is. Át kell gondolni, hogy az adott probléma esetén melyikkel járunk 

jobban. 

A PHP nyelv atyja viszont kritikusan viszonyul a keretrendszerekhez, ahogy a blogbejegyzéséből kiderül! 

• Habár ehhez hasonló nagy dolgokat nem alkottam, pár egyszerűbb szerver-oldali Java program is kikerült a 

kezem alól. Az oktatás során ilyen Java alapú kliens-szerver megoldás során az adatbázis elérésével akadtak 

problémák, és rendszergazdai jogok nélkül nem mindig sikerült ezeket megszüntetni. Saját gépen — ahol mi 

vagyunk a saját rendszergazdánk — valószínűleg már nincs ezzel probléma. 

Annak érdekében, hogy a felhasználói élmény jobb legyen, a kliens oldalon is szükséges a programozás. Itt is 

sok ilyen keretrendszer létezik, melyek közül talán a jQuery szárnyal a legmagasabban. Mivel a böngésző 

programozásáról van szó, itt jelenleg még a JavaScript nyelvet kell használni, melynek az elnevezésétől 

eltekintve semmi köze sincs a Java programozási nyelvhez. 

Még rövidke programnál is érdemes egy adatbázisba tárolni a szerver által felügyelt adatokat. Itt elég sokáig 

egyértelmű volt a választás: valamilyen SQL alapú adatbázis-kezelőre van szükség. Próbálkoztam egy ideig a 

szerveren tárolt szöveges fájlokkal (CSV) is, de jóval bonyolultabban lehet ugyanazt megoldani, főleg ha 

szükség van az adattáblák összekapcsolására, és egyszerre többen is használnák a rendszert. Ezzel a megoldással 

napjainkban is többen próbálkoznak, de nem látok perspektívát a módszer előtt. 

Ezt azt jelenti, hogy az adatbázis-kezelő programozási nyelvére is szükségünk lesz, ami része a képzésnek, tehát 

nem új ismeret. 

A kliensen megjelenő honlap HTML formátumú, amit összeállíthat a szerveren futó program különálló 

darabokból, vagy pedig használhatunk egy template kezelő könyvtárat. Ez lehet saját fejlesztés, vagy kész 

rendszer. Akárhogy is döntünk, legalább alapszintű HTML ismeretekre szükség lesz. Az pedig, hogy a honlap 

jól is nézzen ki, a CSS ismerete nélkül nehezen megoldható. Talán annyi engedmény tehető, hogy a CSS 

elkészítésében valamely, esztétikai érzéssel rendelkező társunk besegít, vagy próbálunk átemelni a neten 

található igényesebb honlapokból, vagy ingyen kínált stílusfájlokból. 

1.2. Lehet egyszerűbben? 

Ha a lustábbik oldaláról szeretnénk megfogni a feladatot, akkor a honlapok HTML kódját meg lehet alkotni egy 

grafikus honlapszerkesztő editorban lényegében kódolás nélkül. A kliens oldali programozást nem érdemes 

kihagyni, mert e nélkül visszatérhetünk az egy évtizeddel ezelőtti honlapok szintjére, ami a mai felhasználók 

szemével nézve elég idejétmúlt, s ebből általánosítanak a honlapon kínált szolgáltatásra is. 

Tehát a JavaScript nem kerülhető meg, ha a piacon eladható, jó felhasználói élményt adó terméket szeretnénk. 

Lehet-e szerveroldalon JavaScriptet használni, hogy ne kelljen egy másik nyelvet elsajátítani? Egyes honlapok 

szerint ezt már az azóta megszűnt Netscape is meg tudta csinálni ezt 1994-ben. Viszont a Google V8 motorjára 

volt szükség — mely 2008-ban vált mindenki számára elérhetővé —, hogy minden igényt kielégítő sebességet 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_application_frameworks
http://rubyonrails.hu/
http://toys.lerdorf.com/archives/38-The-no-framework-PHP-MVC-framework.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://www.w3schools.com/html/
http://www.w3schools.com/css/
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kaphassunk. Ez a motor az interpretált JavaScript helyett bájtkódra fordítottat használ, és ennek 

eredményeképpen a végrehajtás jelentősen felgyorsult. 

A Node.js — ami egy, a szerveren futó exe fájl - ezt a motort használja, és pár soros kóddal már webszerverként 

működik. Az meg csak hab a tortán, hogy a Node.js aszinkron hozzáférést használ, így az adatbázishoz fordulás, 

vagy bármilyen webszolgáltatás nem akasztja meg a szerver futását, hanem a szerver egy más kéréssel kezd el 

foglalkozni. Majd ha eredmény születik a félbehagyott feladatnál, akkor a szerver felveszi az adott feladat 

fonalát, és ott folytatja, ahol abbahagyta. Ezzel a hardver cseréje nélkül jelentősen nagyobb forgalmat képes a 

webszerver feldolgozni, ami miatt igen felkapott lett ez a technológia. 

Hogy teljes legyen a kép, már csak az adatbázis SQL nyelvű elérését kellene meg kerülni, és elég lenne egy 

nyelvet, a JavaScriptet használni. Bármilyen hihetetlen, a noSQL gyűjtőnévvel jelölt adatbázis-kezelők pont ezt 

teszik, a táblázatok helyett JavaScript adatszerkezeteket tárolnak, és keresnek vissza. 

A JavaScript más oldalról is egyre nagyobb támogatást kap. Windows 8 rendszeren elsőosztályú programokat 

írhatunk ezt a nyelvet használva, így tehát ígéretes a nyelv, valószínűleg hosszú ideig meg lehet élni belőle. 

A JavaScript nyelvnek természetesen az előnyei mellett vannak hátrányai is. Jó nyolc éve küszködtem ezzel a 

nyelvvel, mikor kliens-oldali oktatóprogramokat készítettem. Akkoriban a programozót segítő eszközkészlet 

ezen a nyelven elhanyagolható volt. Egy hibás karakter, és az oldal nem jelent meg a böngészőben. A 

webszerver log állományaiból lehetett csak kinyerni, hogy melyik sorban is van a hiba. Azóta jelentősen javult a 

fejlesztőkörnyezeti támogatás, a NetBeans-től elkezdve a Visual Studio-ig több-kevesebb támogatást kapunk, és 

az elterjedtség miatt a támogatás foka egyre nő. 

Az előnyöket és hátrányokat mérlegelve ezt a fura nyelvet választottam, hogy a könyvrendelési feladatot 

implementáljam. Az új, korábban még nem használt technológiák számomra is hasonló kihívást jelentenek, mint 

a fejezet elején szereplő, elképzelt hallgatónak, és ahogy ő a munkája és családja mellett csak korlátozott időt 

tud a szakdolgozatára fordítani, optimalizálni kell valahogy a ráfordított energiát, ezért a könyvrendelési 

folyamat automatizálásának jelentős részét próbáltam minél rövidebb idő alatt implementálni. A szokásos 

buktatókon keresztülküzdve magamat, a rendszer által generált statikus oldalból egy hét éjjel-nappal 

programozással sikerült a szerver-oldali részt készre csinálni. Becsléseim szerint egy hetes már lazább munkával 

a kliens-oldali rész is elkészíthető lenne, további funkcionalitás hozzáadásával, mely a lényegen már nem 

változtatna, de a felhasználói élményen javítana. A kezdeti küszködést nem lehet kikerülni, a tanulópénzt meg 

kell fizetni. Erre érdemes továbbra is befektetésként gondolni, és nem görcsölni miatta. Viszont ez nem jelenti 

azt, hogy elég a szakdolgozat leadása előtt egy hónappal elkezdeni dolgozni. Nekem harminc éves fejlesztői 

tapasztalatom van, igaz nem ezzel keresem a kenyerem. Ezzel egy szakdolgozó nem versenyezhet, érdemes neki 

továbbra is egy évben gondolkodnia. 

Természetesen nem kívánom a választásommal befolyásolni a kedves olvasót. Ha Önnek jobban tetszik egy 

megszokott, és már jól ismert programnyelv, és ahhoz kapcsolódó technológia, akkor válassza azt. Minél több 

programozási eszköz, nyelv ismerete elősegíti a munkához jutást, illetve a szoftverfejlesztés minőségét javítja. 

Egy új nyelv/technológia megismerése gyakran a már annyira jól ismert nyelv használatát is megtermékenyíti, 

tehát nem felesleges időpocséklás. Másrészt már Eco is azt magyarázza a könyvében, hogy el kell érni, hogy a 

jelölt legyen a legtájékozottabb az általa kiválasztott témakörben. Ez nem csak a szakdolgozatokra igaz, hanem 

tudományos cikkekre, vagy akár doktori, nagydoktori értekezésekre is. Ennek megfelelőképpen specializálódni 

kell, nem elég megmaradni annál, ami a mindenki számára évek óta oktatott tananyag része. A jegyzet írásának 

pillanatában a noSQL, vagy a szerveroldali JavaScript a bizottság tagjai számára még nem sokat mond, épp 

ezért el lehet terelni erre a védés párbeszédének fonalát, és ha a jelölt már saját területen van, akkor szinte 

biztosított a siker. Ha viszont az újra és újra előkerülő sablonos dolgozattal találkozik a kérdező, akkor 

mindenféle elvetemült kérdés az eszébe juthat, mint például a dolgozatban szereplő adatbázis funkcionális 

függései, ami rendszerint nem sok jót tartogat a jelölt számára, tehát érdemes elkerülnie. 

2. Ismerkedés az eszközökkel 

2.1. A programozási nyelv 

Normális esetben a szakdolgozati jelentkezés és a valódi munka elkezdése között ott van egy nyári szünet, 

melyből persze ha levonjuk a szakmai gyakorlatot, meg az esetleges nyaralást, akkor nem sok marad. Viszont ez 

a kevés is elég lehet arra, hogy megismerkedjünk a később használni kívánt eszközökkel. Ha valakinek viszont 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/br211385.aspx
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az a vágya, hogy egy korábbról nem ismert programnyelvet használjon, akkor jóval korábban kell elkezdenie az 

azzal való ismerkedést. 

Egy keresés a böngészőben megadta, hogy a node.js a mai eszköz a szerver oldali JavaScript programozásra. Ha 

ezzel a szoftverrel foglalkozó könyvet keresünk, az egyik oldalon hét, míg egy másikon 11 ilyen kötetet 

találtunk. Ha valakit az alapok is érdekelnek, akkor JavaScriptről közel harminc ingyen elérhető könyvet talál a 

jegyzet írásának időpontjában. Ezek kivétel nélkül angol nyelvűek. Magyar nyelvű szakirodalom ebben a 

témában még nem létezik, egy-két blog mutatja be a megszokott példaprogramokat a figyelem felkeltése 

céljából. 

A nyárra tehát van olvasnivaló. Viszont a kezdeti lépések nehezek, ezért nem árt ha az ember több csatornán 

keresztül kapja az információt. A youtube nemcsak a vicces videók, zenei klippek és a teljes filmek lelőhelye, 

sok konferencia illetve tantermi előadás, vagy oktatófilm is található ott. Épp ezért elég csak a megismerni 

kívánt programnyelvet megadni, és százszámra kapjuk az ide kapcsolódó videókat, melyből elég jól lehet 

tanulni, ha a nyelvet is bírjuk. 

Nagy valószínűséggel találunk a keresett rendszer telepítésével kapcsolatos oktatóvideót, csak jól kell feltenni a 

kérdést. 

Természetesen nagy kódbázis érhető el oktatási anyagokból is. Míg korábban floppy, majd CD és végül DVD 

mellékletet kaphattunk egy programozással kapcsolatos könyv mellé, manapság nem kapunk semmit. A kódok 

szabadon elérhetőek a könyv honlapjáról. Még azok számára is, akik nem vették meg a könyvet. Persze 

könnyebben, gyorsabban lehet haladni, ha az ember a könyv szövegét is olvashatja, de a forráskódban ott 

szerepelnek azok a tippek/trükkök, melyet nehezen talál ki a kezdő programozó magától, illetve már kész 

megoldási módszereket találhat benne, melyeket mintául tekintve a saját kódot könnyebb elkészíteni. 

2.2. Fejlesztőkörnyezet 

Az emacs és vi hívők könnyű helyzetben vannak, ez a két eszköz minden programozási feladathoz 

felparaméterezhető. Ha valaki IDE-ben érzi jól magát, akkor egy megfelelő eszközt/környezetet kell választania. 

Lehet, hogy egyik-másik segédeszköz meghatározza a használni kívánt eszközt, Android programozásnál sokáig 

az Eclipse volt a használható eszköz, míg a Netbeans nem, de ez lassan változik. 

Ha ismert a használni kívánt eszköz, akkor csak a szükséges kiegészítések telepítése, egyszeri kipróbálására 

érdemes odafigyelni a nyáron. Ha még a jelöltnek nincs gyakorlata az eszköz kezelésében, akkor meg kell 

barátkozni vele, például a szakkönyv lemezmellékletének feldolgozásával, kipróbálásával. 

2.3. Diagramok 

Korábban már írtam, hogy ha dúsítani kell a szöveget, erre a képek/ábrák, mint például az UML diagramok 

megfelelőek. Ha valaki már mestere valamely UML készítő programnak — esetleg a cégénél előírás van adott 

program használatára —, akkor nyugodtan használja azt. Én két programmal kötöttem közelebbi ismeretséget. 

Ezek közül az egyik a Dia, míg a másik az UMLet, amely a umlet. ábrán látható. Mindkét program elérhető a 

leginkább elterjedt operációs rendszerek alatt, viszonylag könnyen használhatóak. Utóbbi időben gráfokat kellett 

rajzolnom, melyre az yEd programot találtam. Az UMLet-ben kivitelezhetetlen ER diagramokat ebben 

készítettem el. Ez a program az yed. ábrán látható. Ha valaki nem grafikusan gondolkodik és az ábráit is 

szeretné verziókezelőben tárolni, akkor neki a plantuml programot ajánlanám, ami kapcsolatok leírása után 

generálja az ábrát, igaz nem mindig az elvárásaink szerint. 

4.1. ábra - UMLet kezelőfelülete 

http://nodejs.org/
http://readwrite.com/2011/04/02/6-free-e-books-on-nodejs
http://jsbooks.revolunet.com/
http://www.youtube.com/results?search_query=node.js+tutorial
http://www.youtube.com/results?search_query=node.js+install
http://projects.gnome.org/dia/
http://www.umlet.com/
http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
http://plantuml.sourceforge.net/index.html


 Elméleti háttér  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ígéretek vannak, hogy a megrajzolt ábrák alapján programkódot generálhatunk egyszer, illetve forráskód alapján 

képesek a programok diagramokat készíteni; de ne támaszkodjunk ezekre a híresztelésekre. Ingyenes 

programoknál elszomorító a generálás minősége, míg elfogadható — ám nem tökéletes — minőséget csak 

nagyon drága szoftverrel érhetünk el a tapasztalataim szerint. (Maga a feladat viszont érdekes, egy jó 

szakdolgozati témának tekinthető bármely irányú átalakítás!) Az UMLet esetén az egyes alakzatoknak a 

szöveges leírására van szükség, ami nagyon felgyorsítja az ábrák elkészítését, míg a Dia és a yEd a 

hagyományosabb, egérrel történő kezelést helyezi előtérbe. 

4.2. ábra - yEd kezelőfelülete 

 

Ha valaki villámgyorsan és precízen dolgozik (azaz nem kell újra és újraterveznie a rendszert), akkor 

szoftvertervező rendszereknek 30 napos próbaverzióit felhasználva mind az ábrákat, mind a kód csontvázát 
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elkészítheti. Persze ennek az az ára, hogy az adott rendszert (mint például az Enterprise Architect-et) meg kell 

ismerni. Az már a személytől és a későbbi munkahelytől függ, hogy ezzel összességében időt nyer vagy veszít a 

jelölt. 

2.4. Operációs rendszer 

Személy szerint szeretem úgy megválogatni az eszközeimet, hogy azokat szinte mindenütt használhassam. Így 

könnyedén váltok gépet és vele együtt operációs rendszert is, ha arra kényszerülök; akár naponta többször is. 

Másoknál ez rendszerint gondot okoz. Annyira speciális eszközöket használnak, hogy az determinálja az 

operációs rendszert. Gondoljunk csak arra, hogy ha a szakdolgozatnak Word-ben kell elkészülnie (mert a jelölt 

csak ezt ismeri), akkor valószínűleg a fejlesztés is Windows-on történik. Még kellően be nem járatott 

programozási nyelveknél viszont gyakran a Windows-os változat még nem készült el, vagy csak idejétmúlt 

változat érhető el, és az is tele van hibával. Mivel majd két évtizede nyüvöm a Unix parancssorát, számomra 

talán ez a legkényelmesebb környezet. Linux alól a legtöbb programozói eszköz, adatbázis-kezelő egy apt-get 

utasítással telepíthető, és egyből használható is. Ha a használt számítógép lehetővé teszi, akkor akár virtuális 

környezetben is futtatható a Linux, és a minimális Unix alapokat már úgyis tanulta a jelölt. 
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5. fejezet - Adatszerkezetet és a 
program bemutatása 

Ugorjunk egyből a közepébe, és lássuk, hogy mit akarunk automatizálni a mintaprogramunkkal! 

1. Munkafolyamat 

5.1. ábra - Munkafolyamat 

 

A felhasználó megkíván egy szakkönyvet, amire kari, tanszéki vagy pályázati keretből van fedezet, és rögzíti a 

könyv adatait a rendszerben. Ezt megismételheti ő is párszor más könyvekkel, vagy megtehetik mások is. 

Rendszeres időközönként (ezért látható óra az ábrán), a könyvbeszerzéssel foglalkozó titkárnő — esetleg 

személyes egyeztetés után — kijelöli, hogy mely könyvek árait kell beszerezni, illetve, hogy mely terjesztőket 

kérdezi meg az árakról. Ideális esetben akár a karon belüli, akár a terjesztővel folytatott kommunikáció 

elektronikus. Rosszabb esetben papíralapú. 

A terjesztő a megkeresésre saját illetve külföldi terjesztők adatbázisában megkeresi a megfelelő terméket, és 

saját hasznát nem feledve megadja az árakat. Ez több módon is történhet: a papíron átküldött 

formanyomtatványba kézzel beírja, vagy írógéppel begépeli; egy Excel táblát feltölt copy-and-paste módszerrel, 

vagy ideális esetben a szakdolgozat alapját képező rendszert használja, és egyből ide írja/másolja az adatokat, 

illetve esetleges megjegyzéseket. Valamely előbbi esetben a titkárnő fogja helyette elvégezni az adatok 

rögzítését. 

Ezek után a rendszeren kívül megtörténik azon könyvek kiválasztása, mely még belefér az előre eltervezett 

keretbe, valamint minden egyes esetben az egyes terjesztők kiválasztása. (A korábbi tapasztalatok alapján a 
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rendszeren belüli döntéshozatal nem működőképes. Annyi segítség elvárható a rendszertől, hogy az 

árajánlatokat esztétikus, kezelhető, és nyomtatóképes formában megjelenítse.) A döntés a rajzon (6.ábra) a 

felhasználó kezébe lett adva. Rendszerint ehhez egy ad-hoc bizottság jön létre a felhasználókból, tehát nem 

hazudik az ábra. A döntés eredményét a titkárnő rögzíti, és a döntésről a nyertes terjesztőket értesíti, melyek 

megkezdik a termék/termékek postázását. 

A könyvek beérkezése után a könyvtár gondoskodik a könyv leltárba vételéről, illetve megrendelő felhasználó 

kiértesítéséről. 

Ez az alap, melyet a rendszernek tudnia kellene, és melynek grafikonja a bpmn. ábrán látható. Persze mindezek 

mellett a rendszernek még rengeteg járulékos apróságot is tartalmaznia kell. Vannak a rendszernek felhasználói, 

beszállítói, ezek adatait is karban kell tartani, valamint a rendszer adatait is védeni kell az illetéktelenek elől, 

mint ahogy azt minden magára valamit is adó rendszer teljesíti. 

2. Követelmények 

A fejlesztett rendszer terveinek leírására a szabványos UML diagramokat szokás használni, ám nem kell 

elfelejtkezni most sem a programmal szemben támasztott követelményekről. Lássuk ezt a mintául vett rendszer 

esetén: 

K01 
A rendszer legyen többfelhasználós. Az arra jogosultak megfelelő autentikáció (jelszó) után léphessenek be 

a rendszerbe, és csak a számukra engedélyezett oldalakhoz férjenek hozzá. 

K02 
A könyvekkel kapcsolatos időpontokat (igénylés, árajánlat kérése, válasz beérkezése, megrendelő 

elküldése, könyv beérkezése) tárolja a rendszer. 

F01. 
A rendszer felhasználói a következőképpen csoportosítandóak: igénylő, titkárnő, terjesztő, rendszergazda. 

F02. 
A rendszergazda tarthassa karban a felhasználók adatait: törölhessen, aktualizálhasson, vehessen fel új 

felhasználót. 

F03. 
Az igénylő adhasson meg egy új könyvet, illetve tarthassa karban az általa megadott könyvek adatait, ha 

más felhasználó még nem kezelte ezeket az adatokat. 

F04. 
Az adminisztrátor jelölhesse ki a könyvek, valamint a boltok egy halmazát, és minden kijelölt könyvre, 

minden kijelölt bolttól árajánlatot kér. 

F05. 
A bolt a számára megjelölt könyvekre adhasson meg árajánlatot, akár formátumonként eltérőeket. 

F06. 
Az adminisztrátor az árajánlatok alapján rendelhessen meg könyveket a boltoktól. 

F07. 
Az adminisztrátor jelölhesse meg, ha a könyv beérkezett. 

F08. 
Az igénylő követhesse az igényelt könyv aktuális állapotát. 

A K-s követelmények a nem-funkcionális követelmények, melyek a rendszer adatainak elérhetőségére, és a 

rendszer teljesítményére vonatkoznak, és gyakran a kezdő fejlesztő figyelmen kívül hagyja, mivel a másik 

csoportra, az F-es, azaz funkcionális követelményekre figyel, melyek leírják, hogy mi mindent kell tudnia a 

megálmodott rendszernek. Valós, eléggé bonyolult rendszer esetén ezernyi ilyen követelmény van. A 

követelmények egyértelmű, számon kérhető megfogalmazása szinte külön szakma, de nem érdemes kihagyni, 

mert okos fejlesztő csak olyat csinál, melyet a megrendelő kifejezetten kér, és nem árt, ha az igényeknek nyoma 

http://www.itb.hu/ajanlasok/a4/html/a4_3-2.htm
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is van. A vízesés módszernél addig nem is halad tovább a munka, míg ezt a listát minden érintett el nem fogadja. 

Agilis fejlesztésnél már töredékes lista alapján is el lehet indulni, és a követelmények mellett megadott 

prioritásoknak megfelelően haladni, majd a ciklus végén újrafogalmazni a követelményeket. 

Mindkét módszer esetén, ha van megrendelő, vagy külső konzulens, akkor az általa felvetett gondokat, 

problémákat át kell fogalmazni követelményekké, és ezt minél pontosabban meg kell tenni. A legjobb persze az, 

ha ezt összegyűjtve, vele aláíratva eltesszük, és hivatkozások között soroljuk fel. Persze pár követelményt 

példaként be lehet mutatni a szövegben is. Ez lenne az igazi, ha példát láthatnánk, hogy egyes követelmények 

hol és miért teljesülnek, akár a logikai, fizikai adatterv, illetve a program szintjén. De ezt gyakran az iparban 

sem verik le a fejlesztőkön. 

3. Modell-nézet-vezérlő minta 

Miután a megvalósítandó feladathoz grafikus felület tartozik, az 1979 óta által már sokszor bizonyított MVC 

mintát követem az implementáció során. Biztos meg lehet írni a programot ilyen vagy ehhez hasonló tervezési 

minták nélkül is, de ne felejtsük el, hogy egy programot karban kell tartani, illetve tovább kell fejleszteni, és 

ehhez nem árt, ha gyorsan ráakadunk arra a részre, melyet ki kell javítani, illetve könnyedén bővíthetjük a 

funkciókat anélkül, hogy jelentősen átszerveznénk a program egészét. Azt se felejtsük el, hogy ha nem egyedül 

fejlesztünk, akkor a programnak olyannak kell lennie, hogy egymástól függetlenül, egymás akadályoztatása 

nélkül lehessen az egyes változtatásokat végrehajtani. Ez a minta azáltal, hogy szétválasztja a részfeladatokat, 

ezt teljesíti. 

5.2. ábra - Modell-nézet-vezérlő minta elve 

 

Ahogy a mvc. ábra mutatja, a felhasználói igényeket a vezérlő fogalmazza át úgy, hogy azt a modell megértse és 

valamilyen úton-módon megadja a választ: a kért adatokat. Ezen adatok alapján a nézet frissül, és a felhasználó 

már az aktuális állapotot látja. Ugyanezt már szekvenciaként leírva, és böngészőre vonatkoztatva, kicsit változik 

a helyzet, ahogy azt a mvc_imp. ábra is mutatja. Böngészőben a felhasználó a böngésző ablakával áll 

kapcsolatban, ebben kattint rubrikákra, gombokra, vagy linkekre. Ez utóbbiakat kell valahogy a vezérlőhöz 

kapcsolni. Ezután a vezérlő a modellhez fordul, hogy megszerezze a szükséges adatokat. A modell rendszerint 

egy adatbázisban tárolja a számára átadott adatokat, és onnan olvassa ki a felhasználó által igényelteket. A 

vezérlő ezeket az adatokat esetleg valamilyen módon még átalakítja, majd tovább passzolja a nézetnek, mely 

megjeleníti azokat a felhasznál számára. 

Az MVC több mint 30 éves története és sikere felkeltette az újítók figyelmét, oldalhajtásként megjelent az 

MVA, az MVP, a MVVM, az MVR, és a MV* modell is. 

5.3. ábra - Modell-nézet-vezérlő minta megvalósítása 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93adapter
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93presenter
http://en.wikipedia.org/wiki/Model_View_ViewModel
http://www.i-programmer.info/programming/theory/752-mvc.html
https://github.com/flams/olives
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Természetesen azt, hogy melyik módszert használjuk ezek közül, egyrészt meghatározza az általunk alkalmazott 

eszköz, illetve a felhasználási terület. Ezen felül két nagyobb tábor áll egymással szemben. Az egyik a szerverre 

tukmálna minden számítási feladatot, készüljön el ott az a honlap, melyet a böngésző egyszerűen csak átvesz, és 

megjelenít. Hasonlóképpen az űrlapokba bekerülő adatok ellenőrzését is vállalja magára a szerver, a böngészőre 

itt sem osztanak feladatot. A másik csoport pedig szeretné minél inkább tehermentesíteni a szervert, hogy az 

minél több klienset tudjon továbbra is kiszolgálni. Ennek érdekében az oldalon megjelenő tartalom csontvázát, a 

minimálisan szükséges adatokat küldi át a böngészőnek, amely majd ott saját vezérlőjével és nézetével előállítja 

a felhasználó számára az oldalt. Másik irányban előzetesen ellenőrzi az űrlap adatait, hogy apróbb elírások, 

kihagyott rubrikák ne tartsák fel a szervert. Persze az adatbázisnak szánt adatokat a szerveren is kell ellenőrizni 

— mindig akadnak rossz szándékú felhasználók —, de ha a böngésző terheket vesz le a szerver válláról, akkor a 

szerver hatékonysága nőhet. Mivel kliensoldali programozásban már van kevéske tapasztalatom, a tervezett 

rendszernél ez nem volt kiemelt terület. Miután nem titkolt mellékes célja ennek a jegyzetnek, hogy a 

szerveroldali JavaScripttel megismerkedjem, erre fektettem nagyobb hangsúlyt. Gyakorlati felhasználásra szánt 

rendszernél a klienst is megerősíteném, ezért a rengeteg kliensoldali MVC rendszer közül javaslom a Meteor, a 

Backbone.js és a Derby megtekintését. 

3.1. Adatszerkezeti megfontolások 

Ha az ember SQL-t használ, akkor az adatbázis táblái, mint osztálydiagram bemutathatók, megrajzolhatóak, 

akár típusmegjelöléssel, kulcsok és külső kulcsok megadásával. Ha viszont ettől eltér, akkor mindarról — amit 

ennek során megtanult, és várhatóan az olvasó számára is ismeretlen — nyugodtan írhat a szakdolgozatban, akár 

egy-két példaprogramot is becsempészhet, ami pedig rendesen nyújtja a dolgozatot. Viszont ezt sem lehet 

túlzásba vinni. Elég lesújtó a bizottsági tagok véleménye arról a dolgozatról, melynek a felét kódlista teszi ki. 

Nincs mondanivalója, vagy nem tud mit mondani? Én diákjaimnak azt tanácsolom, hogy csak mutatóba, 

példaként rakjanak pár kódot a dolgozatba, mint ahogy én is csinálom ezzel a jegyzettel, egyébként ha 

algoritmus bemutatása a feladat, arra ott a pszeudokód, mert ott nincs sok szintaktikai megkötés, így kevesebb 

sor is elég, mintha egy teljes függvényt másolna be az utolsó betűig a programjából. A fizikusok szakcikkeiben 

terjedt el újabban Python kódok leközlése, mert közös programkönyvtárakat használva, még a pszeudokódnál is 

tömörebben fogalmazhatnak ennek a nyelvnek a használatával. Viszont ez nem igaz a PTI képzés mainstream 

nyelveire. 

Míg hagyományos relációs adatbázisoknál a normalizálás a tervezés egyik fontos lépcsője: el akarjuk kerülni, 

hogy egy adat több helyen is (feleslegesen) szerepeljen; a noSQL adatbázisoknál épp a denormalizálás, azaz a 

redundancia bevezetése a cél. Szinte minden diák képes felfogni, hogy az update műveletek egy nem 

normalizált adatbázisnál hatalmas galibát képesek csinálni. Előfordult nálunk, hogy a levelezős diákok számára 

meghirdetett órát odébb kellett tenni az órarendben. Ilyen gyakran megtörténik: egy betegség, egy váratlan 

utazás miatt az oktató ott és akkor nem tudja megtartani az órát, de a diákok jönnek. Akkor csak az volt a baj, 

hogy azt az órát több szakon is meghirdették, de csak az egyik szak értesült a változtatásról. Ha relációs 

http://meteor.com/
http://backbonejs.org/
http://derbyjs.com/
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adatbázisban lett volna az órarend, akkor ez nem történt volna meg. Ezért is készült a következő évben egy 

online órarend-tervező és publikáló rendszer. 

A noSQL adatbázisok szembe mennek a széllel ezzel a denormalizációval? Röviden szólva: nem. Az egyik 

kulcsszó a BigData, azaz hatalmas mennyiségű adatról van szó, ahol nem az egyes rekordok a fontosak — azaz 

nem az, hogy vettem-e tejfölt két hete az áruházban, hanem például, hogy aki tejterméket vesz, az vesz-e 

ugyanakkor zöldséget is — magyarul update-re ritkán van szükség —, ám arra, hogy akár párhuzamos módon, 

mindenféle összegző statisztikák készüljenek, már igen. Hasonlóan a blogbejegyzéseket sem szokás utólag 

átírni, ahogy a kommenteket sem. Az általam kiválasztott feladat ebben az értelemben kakukktojás, mert időről 

időre bővülnek a bejegyzések, illetve mivel ha a keresztárfolyamok, vagy bármilyen akció miatt a beszerzési ár 

változik, akkor a megrendelés előtt érdemes ezeket aktualizálni. 

A relációs adatbázisok esetén az elmélet megelőzte a gyakorlatot, a relációalgebrák, annak operátorai, a 

projekciók egy remek elméleti hátteret adtak, melyet már könnyedén és hatékonyan lehetett implementálni. 

A noSQL-t a valós élet, az adattárházakban felhalmozott adatból származtatható információ utáni vágy hozta 

létre. Bizonyos értelemben ez a vágy a MapReduce technológiával ki lett elégítve, viszont a megalapozott 

elmélet még hiányzik. A gyakorlatból már leszűrhető pár ökölszabály, de ezek még pontosításra, kiegészítésre 

szorulnak. Az ezzel kapcsolatos elképzelések, irányzatok összefoglalása, konkrét példákon végigvezetve 

szerintem most még remek szakdolgozati téma lehetne. 

Lássuk, hogyan miképp lehet leírni a feladatban szereplő egyedtípusokat! 

3.2. Könyv egyedtípus 

Mivel könyvrendelésről van szó, így elsődleges egyedtípusunk a könyv, melyet a book_entity. ábra ábrázol. 

5.4. ábra - A könyv egyedtípus diagramja 

 

• A könyvnek van egy címe, és egy vagy több szerzője, vagy szerkesztője. Könyvtárban valószínűleg fontos 

lehet, hogy egy szerző összes könyvét megtaláljuk, esetleg tudjuk, hogy melyik a szerző vezetékneve és 

melyik a keresztneve, ám számunkra bőven megfelel, ha az összes szerző egymás után felsorolva szerepel, 

mivel nem kívánjuk ezeket a neveket semmilyen formában feldolgozni. A rendszer felelőse írhat elő olyan 

szabályokat, hogy vezetéknév-vessző-keresztnév formátumban szerepeljenek a szerzők/szerkesztők, és ha egy 

rekord nem így van megadva, akkor nem veszi figyelembe az igényt; viszont programozás szempontjából 

számunkra ez nem lényeges. Ha esetleg úgy akarnánk tárolni, hogy külön a vezeték- és keresztneveket, még 

akkor sem biztos, hogy a felhasználók megfelelő sorrendben adnák meg, és vagy teleszórjuk a könyvbeviteli 

űrlapot elegendő számú mezővel, vagy az űrlapkezelő programot kell felkészíteni, hogy az űrlapot igény 

esetén újabb sorokkal lehessen bővíteni. A szakdolgozatban ez a részletesség már felesleges. 

http://szamitogepesnyelveszet.blogspot.hu/2010/10/mapreduce-paradigma-nagy-mennyisegu.html
http://highlyscalable.wordpress.com/2012/03/01/nosql-data-modeling-techniques/
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• A könyvnek van egy ISBN azonosítója. Régebbi magyar nyelvű könyveknél ilyen nem volt, és eBook 

formában kiadott könyvek jelentős részénél nincs, akárcsak a magánkiadásban kiadott könyveknél sincs. 

Hogy bonyolultabb legyen az élet, van ISBN-10 és ISBN-13. A szám az azonosító karaktereinek számát 

jelöli, és mivel az azonosító tartalmaz egy ellenőrző számjegyet — ami a tizenegyes maradékot tekinti — ez a 

számjegy néha X lesz, így ugrott az egész számok használata, mindenképpen sztringet kell használni. Az 

Amazon ASIN számot használ, a szakcikkek jelentős részének DOI azonosítója van, míg a magánkiadású 

könyvek rendszerint azonosító nélkül jelennek meg. 

Egy korábbi rendszerben ISBN-13 használatát írtam elő, de a magánkiadással ott is meggyűlt a bajom. Ebben 

a rendszerben ISBN elnevezésű az a tulajdonságtípus, mely ezeket az azonosítókat adja meg. Javasolt a 

szabvány elnevezése-kettőspont-azonosító használata, míg magánkiadásnál a kiadó/nyomda és egy egyedi 

sorszám használata. Beszerzésnél ezeket úgyis külön kell kezelni, de az már nem a program feladata. 

Érdemes megkövetelni — az adatbázis-kezelő számára előírni —, hogy ez az összetett azonosító elsődleges 

(és így egyedi) kulcs legyen, ezért minden könyv eltérő azonosítóval kerülhet be a rendszerbe. A standard 

azonosítókkal ellátott művek esetén ez megakadályozza, hogy egy könyv kétszer is bekerüljön a rendszerbe, 

ám magánkiadás esetén — ha egyedi azonosítók másképp lettek megválasztva — ez nem érhető el. 

• A könyvet valaki igényelte. Nem a nevet érdemes felírni, mert könnyen lehet egy munkahelyen két Kis József 

is, ehelyett a mindenütt bevált email címet választottam. Ez azért is előnyös, mert a rendszer így értesítést tud 

kiküldeni az érintettnek a könyv beérkezése esetén. 

• Az igénylőnek lehetnek speciális igényei (formátum, használt kötet, stb), melyet egy külön rubrikában adhat 

meg. 

• A könyv/cikk ezekkel az adatokkal kerül be az adatbázisba. Megfelelő számú igény esetén, vagy adott 

időpontban a könyvek beárazódnak. Mivel a pályázati beszerzés során kötelező közbeszerzést használni, így 

több terjesztőtől is meg kell kérdezni a beszerzési árakat. Ezért az árajánlat többszörös adat, és mindegyik 

ajánlatkéréshez tartozik egy terjesztő. 

• A rendszerben tárolt terjesztői email-re könnyedén el lehet küldeni a kiválasztott könyvek listáját, vagy csak 

az igénylés tényét. Egy ilyen igénylésre válaszként a könyv ára, az ár pénzneme, és esetleges megjegyzések 

(nem elérhető, még nem jelent meg, csak használt példány kapható, stb), valamint a válasz időpontja 

tárolandó. 

• A beérkezett válaszok alapján meghozott döntés alapján bizonyos ajánlatokat elfogadnak, így erről értesíteni 

kell az érintettet, és hagyományos módon egy megrendelőt kiküldeni. 

• Beérkezés után a könyv már a könyvtár állományába kerül, ahol egy egyedi könyvtári azonosítót 

használnak. Korábban ez egy sorszám volt a matematikai könyvtárban, viszont az egyetemi könyvtár 

összetettebb kódolást használ. Természetesen a beérkezéshez is tartozik egy időpont. 

3.3. Felhasználó egyedtípus 

5.5. ábra - A felhasználó egyedtípus diagramja 

 

A rendszer felhasználóinak egyedtípusát a user_entity. ábra mutatja be. Ahogy az korábban is szerepelt, a 

program felhasználóit email címük alapján tartjuk nyilván. Ami még a rendszer számára fontos, hogy milyen 

szerepben van a felhasználó. 
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• Az átlagos mezei felhasználó mellett megkülönböztetjük az adminisztrátort, aki a rendszer rendszergazdája, 

feladata a felhasználók adatainak karbantartása. 

• A titkár/titkárnő az ügyvezető, ő indítja az ajánlatkérést, szükség esetén ő rögzíti a beérkezett árakat, és ő 

küldi el a megrendelést. A jelenlegi rendszerben ő vezeti be a könyvtári azonosítókat is. 

• A terjesztő valamely terjesztőcég alkalmazottja, aki ha már úgy is beírta/beírja egy Excel cellába az adatokat, 

akkor ehelyett, ebbe a rendszerbe is beírhatja/bemásolhatja. Persze erre nem mindenki hajlandó, ezért is 

helyettesítheti a titkár(nő). 

• A mezei felhasználó megjelölhet újabb könyveket, illetve megnézheti az egyes könyvek adatait. 

Természetesen mivel személyekről van szó, ezért mindenkinek van egy neve, melyen meg lehet szólítani a 

kiküldött levelekben. 

Több webes szolgáltatásnál már a Facebook, Google, vagy egyéb nevesebb rendszereken használt jelszóval 

lehet belépni. Ezt könnyedén meg lehetne itt is valósítani, de azt nem szokás előírni a munkatársaknak, hogy 

egy adott rendszerre minden ellenkezésük ellenére is belépjenek. Másrészt ha ilyen beléptetést építünk be a 

rendszerbe, akkor fejlesztés/tesztelés során folyton online kell lenni. Ezt elkerülendő a rég megszokott 

név/jelszó páros alapú beléptetést alkalmaz a rendszer. Emiatt a jelszót is tároljuk. Teszt üzemmódban ez 

tökéletesen megfelel, viszont élesben már csak a kulcs hash értékét biztonságos tárolni, főleg ha a kulcsot 

sózzuk. 

Abban az esetben, ha az adott felhasználó terjesztő, akkor érdemes feljegyezni, hogy melyik cég alkalmazottja, 

hogy csak a számukra elküldött könyvek árait adhassa meg, valamint hogy ne lássa a konkurencia árait. 

3.4. Terjesztő egyedtípus 

5.6. ábra - A terjesztő egyedtípus diagramja 

 

A könyveket a terjesztőn keresztül lehet beszerezni. A terjesztő egyedtípusa a vendor_entity. ábrán látható. 

Minden ilyen cégnek van egy elnevezése, mely tökéletesen megfelel számunkra azonosítónak. A hivatalos 

megrendelőket, árajánlat-kéréseket nem az egyes alkalmazottaknak érdemes/illik elküldeni, ezért a cég 

központjának postai címét, és a sales emailcímet kell letárolni, és majd szükség esetén használni. 

A külön egyedtípusokból kis munkával elkészíthető a rendszer egyed-kapcsolat diagramja, amit az er_diagram. 

ábra mutat be, de nekünk most nincs rá szükségünk, ugyanis nem ebbe az irányba fogunk haladni. 

5.7. ábra - A tervezett rendszer egyed-kapcsolat diagramja 

http://caligatio.github.io/jsSHA/
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_%28cryptography%29
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A noSQL rendszerek alapvető tulajdonsága, hogy nem táblázatokba szervezett atomi adatokkal dolgozik, hanem 

szinte tetszőleges bonyolultságú adatszerkezetekkel. Ennek bizonyítására lássunk egy könyvet: 

{ isbn : "ASIN:B004ZURMXY", 

  author : "Teixeira, Pedro", 

  title : "Hands-on Node.js", 

  email: kis.janos@hu.hu", 

  remark: "Csak a 3. kiadás lesz jó!"  

  offerDate : ISODate("2012-05-04T05:42:10.325Z"), 

  quote: [ 

    { vendor: "Amazon.sk",  

      quoteDate: ISODate("2012-08-04T16:24:11.005Z"), 

      price: 89, 

      currency: "EUR", 

      comment: "special offer: -10%", 

      bidDate: ISODate("2012-08-05T11:24:11.905Z")}, 

    { vendor: "Könyvkukac.hu", 

      quoteDate: ISODate("2012-08-04T16:24:11.005Z")}, 

    { vendor: "BookLine", 

      quoteDate: ISODate("2012-08-04T16:24:11.005Z"), 

      price: 26034, 

      currency: "HUF", 

      bidDate: ISODate("2012-08-12T15:51:13.940Z"), 

      ordered: ISODate("2013-01-15T12:12:13.094Z")}], 

  arriveDate: ISODate("2012-08-12T15:51:13.940Z"), 

  libraryID: "K 957.809"} 

Amint látható, a könyvre vonatkozó legfontosabb információk egy helyen vannak, mindezt egy lekéréssel meg 

is kapjuk, az adatbázis-kezelőnek nem kell azzal törődnie, hogy ilyen-olyan kapcsolatok alapján a relációkat 

összekösse, és az így generált új relációt szűrje, és projekciókat készítsen belőle. 

Az így lekért adathoz, vagy — ha feltételeket több könyv is teljesíti — adatokhoz könnyen hozzáférhetünk. 

Mivel egy JavaScript adatszerkezetet kaptunk vissza, ennek egyes attribútumait, vagy egyes attribútumainak 

bizonyos attribútumait egyszerűen lekérdezhetjük, nem kell ciklusokat szervezni a megközelítésükhöz. 

Ha arra gondolunk, hogy ez a JSON dokumentum egy JavaScript adatszerkezetet ír le, melyben alapvetően 

objektumok és esetleg tömbök szerepelnek, megpróbálhatjuk az adatbázis tábláinak osztálydiagramját 

elkészíteni. 
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5.8. ábra - Könyv osztálydiagramja 

 

Talán a book_class. ábrából leolvasható, hogy a könyv adatbázisban megjelenésekor mely adatok megléte 

elengedhetetlen. Emellett vannak opcionális elemek, melyek közül a quote nem egyszerű, hanem összetett típus 

a book_entity. ábra szerint. Az összetett típus konkrét megvalósítására több módszer is létezik, az egyik az 

előbbi JSON listában már látható. Az általam elsőként kipróbált módszer — melytől valószínűleg sok embernek 

égnek áll a haja —, az volt, hogy a terjesztő azonosítóját az osztály megnevezésére használtam. Amitől 

legjobban tartottam — az adatbázisban az update művelet — sok trükkel megoldható volt, viszont a 

megjelenítésnél akadtak számomra leküzdhetetlen problémák. Ezért a másik lehetőséget választottam, amely 

szerint tömbként kezeljük, és ekkor a terjesztő azonosítója a tömb egy elemének egyik attribútuma lesz. Ez 

szerepel az előbbi listában is. Ha nagyon sok terjesztővel kell kapcsolatban állnunk, akkor ez minden egyes 

esetben hosszas keresést eredményezhet a tömbben. Esetünkben viszont ez nem teljesül, tehát ez nem lassítja 

jelentősen a program futását. 

A quote elemei kezdetben csak terjesztő azonosítóját, és egy időpontot tartalmaznak, ám később ezek még 

bővíthetőek, ahogy az book_class. ábrán is látszik. 

3.5. Konkrét megvalósítás 

A Node.js sok relációs adatbázis-kezelővel is társítható, de én az új megtanulása érdekében a MongoDB-t 

választottam. noSQL adatbázisból is nagyon sok létezik, de talán ez a leginkább használt, és emiatt talán a 

leginkább dokumentált (ha nem is a hivatalos honlapon, hanem a fórumokon). A SQLite-hoz hasonlóan ezzel a 

programmal is remekül elvan az ember egy konzol mellett, a rendszer futása alatt, valamely adatbázis művelet 

előtt és után ki lehet adni egy-egy lekérdezést, hogy nyomon kövesse az ember, hogy úgy dolgozik-e a 

programja, mint ahogyan annak kellene. 

Az alábbiakban két rövidke függvényt mutatunk be, melyek közül az első egy adott könyvre keres rá az 

azonosítója alapján, illetve a második a vezérlő által már leellenőrzött adatokat menti az adatbázisba. Míg 

relációs adatbázis-kezelőknél táblák vannak, itt gyűjtemények/kollekciók. Én konzolról hoztam létre a 

rendszerhez szükséges három gyűjteményt, de meg lehetett volna csinálni, hogy az így kiadott parancsokat egy 

fájlba mentsem, majd onnan töltsem be az adatbázis-kezelőbe. Az első függvény a könyvek gyűjteményével 

dolgozik, így ezt konkrétan meg is adhattuk. A kereséshez egy neve-nincs objektumot kellett megadnunk, 

melynek egy attribútuma van, és annak az értéke a paraméterként kapott azonosító. Ha ráakadtunk ez első ilyen 

rekordra, akkor azt a rutin visszaadja. A második függvényt már úgy alkottam meg, hogy mindhárom 

gyűjteménybe tudjon elemeket felvenni, így egy külön paraméterre van szükség, a gyűjtemény elnevezésére. A 

második paraméterként adott, most az egyszerűség kedvéért könyvnek hívott egyedet a save utasítás beírja az 

adatbázisba. 

BookProvider.prototype.findBookByISBN = function(isbn_, callback) { 

  this.db.collection('books',function(error, collection) { 

    collection.findOne({isbn: isbn_}, function(error, results) { 
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      if( error ) callback(error) 

      else callback(null, results) 

    }); 

  }); 

}; 

 

BookProvider.prototype.save = function(collection, book, callback) { 

  this.db.collection(collection,function(error, collection) { 

    collection.insert(book, {save:true}, function(error, results) { 

      if( error ) callback(error) 

      else callback(null, results) 

    }); 

  }); 

}; 

Rendszerint egy elemhez kell hozzányúlnunk, esetleg valahol megváltoztatnunk. Ha nincs szükség keresésre, 

akkor egy lépésben kész vagyunk. Relációs adatbázisoknál esetleg több táblában is végre kell hajtani 

változtatásokat egy lépéshez kapcsolódóan, és akkor az több adatbázis művelettel oldható csak meg. 

4. Megjelenítés 

Míg abban nagyjából egyetértés van, hogy az MVC hármasból a modell az adattárolással kapcsolatos 

eljárásokat, függvényeket, rendszerint az adatbázist kezelő metódusokat tartalmazza, mint például az aktív 

rekord megvalósítását; a nézet és vezérlő harcban áll egymással a feladatért. A fejlesztő döntése, hogy melyik 

félnek ad nagyobb munkát. Az én elgondolásom az, hogy a nézet feladata legyen csak annyi, hogy a megkapott 

adatokat ábrázolni kell! Template rendszer esetén ebbe belefér 1-2 feltétel, illetve pár ciklus, de adatbázis 

lekérdezés semmi esetre sem! Persze fejlesztés során nemritkán én is beleesem abba a hibába, hogy a nézetet 

egyre komplikálom, de erről kezdek leszokni. Gondoljunk arra, hogy ha túlnő a feladat rajtunk, és már többen 

fejlesztenénk, akkor okosan megírt nézetet akár egy grafikusnak is oda lehet adni továbbfejlesztésre, míg a 

programozni tudó kollégák foglalkozhatnak a vezérlővel. 

4.1. Sablon rendszerek 

A PHP alapvetően sablon (template) rendszernek indult: a HTML kódba lehetett a php értelmező számára 

rövidebb-hosszabb utasítássorozatokat elhelyezni, elágazást, ciklust megvalósítani. Aztán volt akinek ez nem 

volt elég, és elkezdtek mindenféle sablon rendszereket készíteni, melyekből mára már Dunát lehetne rekeszteni. 

Java esetén a JSP is hasonlóképpen működik, itt is a HTML állományba írhatunk különféle utasításokat, 

szervezhetünk elágazásokat, ciklusokat. Ha valaki ezt már megszokta, akkor JavaScript esetén is tudja 

alkalmazni, hisz az EJS is pont így működik. Viszont ha nem ragaszkodik ehhez a formátumhoz, a lehetőségek 

bővebbek. Én hagytam vezetni magamat, és a Node.js alapértelmezett webes keretrendszerének alapértelmezett 

template rendszerét próbáltam ki, ami meg is győzött. Ez a Jade, mely nemcsak JavaScript alatt, hanem Java, 

PHP, Python, Ruby és Scala alól is használható. 

Nem tudom, hogy az olvasó találkozott-e a Zen kódolás fogalmával. A nézet-tervezők közül a lustábbak 

összedobtak maguknak egy eszközt, melynek segítségével jóval kevesebbet kell gépelni. A Jade csak az ötletet 

vette át, ám ez igen sokat segít, hogy rövidebb, és átláthatóbb kódot kapjunk, mint például az EJS esetén. Nem 

tudom, hogy van-e az olvasók között, akinek jelent valamit, hogy ez a program is a HAML által kitaposott utat 

követi, igaz nekem annál jobban tetszik. Itt ha egy tag-et, mint például a div-et gépeljük, azt kibontva 

<div></div>-et kapunk. Az egyszerű taghoz adhatunk azonosítót, és így div#fejlec-ből <div 

id="fejlec"></div> lesz. Adhatunk hozzá egy osztályt, vagy akár többet is, és div.notify.red-ből <div 

class="notify red"></div> lesz. Persze az ember szereti egymásba ágyazni a tag-eket, illetve a képernyőn 

megjelenő szöveget beleírni. Ehhez használni kell a beljebb kezdést (indentation), mert ezek határozzák meg a 

struktúrák egymásba ágyazását. A 

p 

  | text 

  span more text 

szöveget a Jade <p>text<span>more text</span></p> alakra konvertálja, illetve ha megkérjük, megtartja a 

soremeléseket. Bár ez csak a fejlesztés során érdekes, a valós életben a soremelések mellőzésével rövidebb lesz 

a HTML kód, gyorsabban reagál a böngésző. A függőleges vonalra azért volt szükség, mert az a sor szöveget, és 

nem html-tag-et tartalmaz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_record_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_record_pattern
http://embeddedjs.com/
http://garann.github.io/template-chooser/
https://github.com/visionmedia/jade
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen_Coding
http://haml.info/
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A Jade a tag-eken kívül további parancsokat is felismer. Ilyen a for/each, if/else, a while, az until, az 

unless, és case; melyből már lehet következtetni, hogy nem fogunk megakadni, ha feltételes szerkezetre, vagy 

ciklusra van szükség az oldalon. Lehetőség van a vezérlőtől átvett változókon túl továbbiakat definiálni, és akár 

ezeket, akár azokat felhasználni. Ami nosztalgiát ébresztett bennem, az a makrók lehetősége, amit itt másképp 

hívnak: mixin. TJ Holowaychuk egyik blogbejegyzésében találtam meg a legszebb példát ennek alkalmazására: 

mixin field(type, name, label) 

  .field(class='field-' + type) 

    label #{label}: 

    input(type=type, name='user[#{name}]', value=user[name]) 

 

form 

  mixin field('text', 'name', 'Username') 

  mixin field('text', 'email', 'Email') 

  mixin field('password', 'pass', 'Password') 

  input(type='submit', value='Sign Up') 

Amint az első sorból látszik, az űrlap egy mezőjének három paramétere lesz, melyből az utolsó címkeként 

szerepel az űrlapon, az első a mező típusát adja meg, amitől függően láthatjuk, hogy mit gépelünk, vagy sem, 

míg a következő a mező azonosítója lesz, legalábbis az űrlapot tartalmazó rutinban ekképp használhatjuk. Ezek 

után egy-egy mixin kibontása 3-3 sort jelent, azaz az alul látható ötsoros részletből 11 sor lesz. Hosszabb 

űrlapok esetén meg nagyobb a nyereség. 

A Jade Syntax Documentation by example igen sok példát sorol fel, hogy lássuk a program lehetőségeit, míg a 

CSSDeck pedig lehetővé teszi, hogy mindenféle telepítés nélkül kipróbálhassuk azokat. 

5.9. ábra - Oldaldizájn 

 

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon megtetszett ennél a rendszernél. A többi template 

rendszernél igen megszokott az include használata. Tekintsünk egy igen egyszerű oldaldizájnt, mint ami a 

page_design. ábrán látható! Informatikában is fontos a száraz érzés, azaz a DRY, bár ennek a kibontása az, hogy 

Don't repeat yourself. Ennek megfelelően, ha igen sok egymáshoz hasonló oldalt kell felépíteni, akkor nem 

írunk le újra meg újra mindent, hanem felhasználjuk a korábban elkészítetteket. Ennek egyik megvalósítása az, 

hogy include segítségével beemeljük az ismétlődő részeket, és csak azokat írjuk meg külön, ami máshol még 

nem szerepelt, ahogy a page_include. ábra is mutatja. Ha egyes részek gyakran együtt jelennek meg, akkor 

létrehozhatunk egy olyan fájlt, melybe ezek mindegyikét behúzzuk, és ezt a fájlt illesztjük be az oldalakra. 

5.10. ábra - Oldaldizájn megvalósítása include segítségével. 

http://tjholowaychuk.com/post/7590787973/jade-mixins-includes
http://naltatis.github.io/jade-syntax-docs/
http://cssdeck.com/labs/learning-the-jade-templating-engine-syntax
http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_repeat_yourself
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A Jade az öröklődést is ismeri az include mellett. A page_inherit. ábrán látható az elvi megoldás. Létezik egy 

mondjuk oldal-nak elnevezett dizájn a kép bal oldalán, mely csak a láb- és fejlécet tartalmazza. Mivel ez minden 

oldalnál közös, egyszer adjuk meg, és máskor csak felhasználjuk. Mint például a tőle jobbra álló dizájn esetén, 

ahol ezt kiegészítettük egy menüsorral. Persze egy ilyet még nem mutatunk meg a felhasználónak, csak azt, ahol 

az oldal közepén már egy hatalmas táblázat is szerepel. Ha más táblázatra, vagy esetleg űrlapra van szükség, 

akkor a középső dizájnnak egy másik leszármazottját konstruáljuk meg. Ha pedig a program teljesen más részén 

dolgozunk, a középen elhelyezkedő dizájnt lecseréljük egy másikra, mely az elsőből származik. Ezek után ha a 

megrendelőnek nem tetszik az oldalon szereplő logó, vagy a fejléc stílusa, akkor csak az első dizájnt kell 

módosítani. 

5.11. ábra - Oldaldizájn megvalósítása öröklődés segítségével. 

 

Ez lett volna az elmélet. Lássuk a gyakorlatot is. Ahol helyet akarunk hagyni egy későbbi elemnek (ezt fehérrel 

jeleztük a page_structure. ábrán), akkor azt a Jade fájlban jelezni kell a block kulcsszó segítségével, például 

block törzs formában. Ha az első dizájn az oldal.jade fájlban található, akkor a második állomány az 

extends oldal sorral kezdődik, és a block törzs sort beljebb kezdve követi a törzs definíciója, ami persze 

megint tartalmazhat egy block adatok sort, amit majd egy harmadik Jade állományban fejtünk ki. 

5.12. ábra - Öröklődés technikai részletei. 
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Végül következzen pár konkrétum! A CSS utasítások nélkül csak annyi a layout.jade, ami az alábbi 

kódrészletben szerepel. Az oldal fejében beállítjuk a címet, hogy a böngészőfülek között ráakadjunk a 

munkánkra, míg az oldal törzsében egy logót, és egy címet adunk meg, illetve a lényegi tartalomnak (content) 

helyet hagyunk ki. A végeredmény a book_list. ábrán látható. 

doctype 5 

html 

  head 

    title= title 

  body 

    div.row-fluid 

      div.span2 

       img(src="/images/BookLogo.png") 

    h1= title 

    block content 

A könyvek listájánál az előbbi állományra hivatkozunk. A cím alatt egy gomb található, mellyel egy újabb 

könyvet vihetünk fel, Majd egy egyszerű táblázat készül, melynek középső oszlopaiban a könyvek alapadatai 

szerepelnek. Az első oszlopban egy-egy méretes gomb található, mellyel a könyv részletes adatai válnak 

láthatóvá, az utolsó oszlopban pedig a könyvekről nyerünk információt, melyiknek kérték meg már az árát, és 

melyikhez kapcsolódik megjegyzés. 

extends layout 

block content 

  div.container-fluid 

    a.btn.btn-info(href="/books/new") 

      i.icon-white.icon-pencil 

      | Új könyv felvétele 

    table.table.table-striped.table-hover 

      thead 

        tr 

          th.span1 

          th Szerző 

          th Cím 

          th ISBN 

          th.span1 

      tbody   

      for book in books 

        tr 

          td 

            a.btn.btn-info(href="/books/#{book.isbn}") 

              i.icon-white.icon-plus 

          td= book.author 

          td= book.title 

          td= book.isbn 

          td 

            if (!!book.remark) 

              i.icon-tag 

            if (book.quote && book.quote.length>0) 

              i.icon-share 

    a.btn.btn-info(href="/logout") 

      i.icon-white.icon-eject 

      | Kilépés 
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A Jade által nyújtott eszközök engem meggyőztek, lehet hogy más rendszereknél is használni fogom. Az, hogy a 

lezáró tag-eket automatikusan kiteszi a rendszer, az azonosítók, osztályok megadása igen egyszerű, makrózni 

lehet az ismétlődő részeket, pillanatok alatt átláthatóvá teszi az oldaldizájnt, s szinte lehetetlen nem érvényes 

oldalakat konstruálni benne. Igaz nem érdemes a tabulátor és szóköz karaktereket keverni, de okos eszköz nem 

szúr be tabulátor karaktert a forrásba. Az öröklődés pedig segít egységes külalakot adni akár nagyon bonyolult 

rendszereknek is. 

4.2. Kész honlaptervek 

Már a múlt század végén sem volt elég az egyszerű HTML; megjelent a CSS, ami 1998-ban szabvánnyá is vált. 

Azóta is fejlődött a szabvány, jelenleg a harmadik verziónál tartanak. A probléma az, hogy nem feltétlenül 

minden böngésző követi a szabványt, így a nagy gonddal elkészített oldal helyenként, időnként totál szétesik. 

Nálunk a képzésnek nem kötelező része a webdizájn, igaz fakultatívan lehet tanulni erről. Meg kell jegyezni, ez 

egy külön szakma, sőt még ezt is lehet részekre bontani. Elvileg a grafikus dolga, hogy egy élethű HMTL oldalt 

tervezzen a megrendelő igényei, valamint a szépérzéke szerint. Rendszerint egy kép vagy egy kinyomtatott lap 

ennek a munkának a végeredménye. Majd van egy alkalmazott grafikus vagy webprogramozó, aki ezt a tervet 

átülteti HTML és CSS formára, esetleg már létre is hozva az előbb említett Jade állományok jelentős részét, 

melyet a programozónak már csak ki kell egészíteni az üzleti logika szerint. 

A szakdolgozatot író diáknak rendszerint nincsenek ilyen grafikus ismerősei, így esetleg a webet túrhatja fel 

megfelelő CSS állományok, honlap-template-k után. A web template, illetve a website template a jó kereső 

kifejezés ebben az esetben. 

Az utóbbi időben elterjedtek az okostelefonok, melyeknek minden híresztelés ellenére elég kis képernyőik 

vannak. Ezek is képesek honlapokat megjeleníteni, és elég sok esetet előhozhatunk, amikor telefonálás, vagy 

SMS helyett érdemesebb egy honlapot meglátogatni, ott egy gyors keresést végrehajtani, vagy egy ügyet pár 

kattintással elintézni. Éppen ezért jelenleg a védésen nagyon jól veszi ki magát, ha a szakdolgozat részeként 

elkészített program figyel arra, hogy mekkora képernyőn nézik. Bár ez a módszer csak pár éves, de igen nagy 

irodalma van, (még magyarul is) és igen sokan használják, mint például a Google. Még ebbe is beletanulni a 

CSS-en túl már biztos nem fér bele a szakdolgozat elkészítésének idejébe. Épp ezért érdemes rákeresni az 

ingyen elvihető, átméretezhető webdizájnokra, és még a kódolás előtt kiválasztani az egyiket. Okos ember most 

nem szemre választ, hanem aszerint, hogy melyiknek nagyobb a felhasználói tábora, mert ha elakad, akkor 

onnan várhat segítséget. Ilyen szempontból talán a Twitter közkincsé tett Bootstrap rendszere a nyerő. Igaz ez 

nem teljes honlap dizájn, de jól elmagyarázott, érthető példáival az általunk megalkotott HTML oldalak is jó 

megjelenésűek lesznek. Persze már megjelentek olyan vélemények is egyes fórumokban, hogy hagyják abba a 

programozók a Bootstrap használatát, de ne hallgasson rá! A -. ábrán látható, hogy a Bootstrap hogyan 

viselkedik egy egyszerű űrlap esetén széles és keskeny képernyőn. 

5.13. ábra - Beléptetés széles és keskeny képernyőn. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://www.templatesbox.com/templates.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design
http://blog.fps.hu/post/25018528771/magyar-responsive-web-design
http://twitter.github.io/bootstrap/
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5. Vezérlő 

A vezérlő feladata, hogy a felhasználótól érkező kéréseket megfelelő módon feldolgozza, esetleg átadja a 

modellnek, és az onnan érkező választ esetleges további feldolgozás után átadja a nézetnek. 

Annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a fejlesztő feladata, Roy Fielding bevezette a REST fogalmát. Ennek 

a számunkra az a lényege, hogy a rendszerünk erőforrásai internetes címeken (URL) keresztül érhetőek el. A 

Node.js Express keretrendszere által generált rendszerének elérésére a http://localhost:3000 címet kell a 

böngészőben megnyitni. Ezen belül egy lehetséges cím a http://localhost:3000/books, amely egy 

gyűjteményre utal. Ezt a címet több különféle metódussal is el lehet érni. A HTTP kérés részeként nem csak az 

URL-t, hanem a metódust, és még a verziót is meg kell adni, de a böngésző ezt intézi helyettünk. 

• GET esetén az adott gyűjtemény, azaz esetünkben a könyvek gyűjteményének adatait ismerhetjük meg. 

• POST esetén egy új elemet szúrunk be a gyűjteménybe, és ennek az elemnek a címét kapjuk vissza, azaz a 

beszúrt elemet ellenőrizhetjük a következő lépésben. 

• PUT esetén az egész gyűjteményt lecserélhetjük egy másikra, míg 

• DELETE esetén az egész gyűjteményt törölhetjük. 

A gyűjteményen belüli cím egy konkrét gyűjteménybeli elemre utal, például 

http://localhost:3000/books/978345413417X. A módszerek ugyanazok: 

• GET esetén az adott elemet ismerhetjük meg. 

• POST nem használatos ebben az esetben. 

• PUT esetén lecseréljük az adott elemet, vagy ha még nem létezik, akkor létrehozunk egyet. 

• DELETE esetén töröljük az adott elemet. 

A GET protokollt használva nem változtatjuk meg a rendszer állapotát, csak lekérdezünk belőle. A PUT és 

DELETE módszer definíció szerint idempotens, azaz egyszeri, és többszöri alkalmazása is ugyanazt 

eredményezi. A rendszert úgy kellene megalkotni, hogy a felhasználó többszörös POST kérése (többször kattint 

a Submit gombra, ide-oda lépked a History-ban) ellenére se rögzüljön többszörösen az űrlap tartalma a 

rendszerben (lásd fórumokban duplán-triplán beírt hozzászólásokat). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
http://hu.wikipedia.org/wiki/URL
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Ezeket az URL-eket a nézet az oldalon könnyedén megjelenítheti, és minden cím egyértelműen hozzárendelhető 

valamely gyűjtemény valamely eleméhez, ha a címben szereplő azonosító maga az elsődleges kulcs. Ekkor a 

vezérlőnek már nincs nehéz dolga, a gyűjtemény, az azonosító és a metódus ismeretében viszonylag adott, hogy 

mit kell csinálnia. 

Ha jól emlékszem, valamikor a Sinatra volt az, amely miatt feladtam a keretrendszerekkel szemben az 

ellenérzésemet. Mivel akkoriban Ruby még nem futott a kari szervereken, nem is foglalkoztam vele 

alaposabban, hanem helyette a limonade keretrendszerrel kezdtem el dolgozni. Miért is emlegetem ezeket a 

rendszereket? Az alábbi pár sor már egy komplett alkalmazás. Persze sokat nem csinál, de megfigyelhető benne 

a vezérlő. Az előbbiekben mondtuk, hogy kell nekünk egy metódus, valamint egy URL. A get '/' rész 

mindkettőt tartalmazza. Azaz ha a rendszer kezdőpontját a hagyományos GET metódussal érjük el (simán 

beírjuk a böngészőbe a rendszer kezdőpontjának címét), akkor a Hello world! megjelenik a böngészőben. Igaz 

ehhez kell a szerveren egy webszerver. 

# myapp.rb 

require 'sinatra' 

 

get '/' do 

  'Hello world!' 

end 

Az Express-t pár helyen a Node.js Sinatra-jaként emlegetik. A hírek szerint sikeres lett az átirat, a JavaScript 

rendesen lehagyja a Ruby-t a sebesség tekintetében. Az Express keretrendszer esetén kicsit bőbeszédűbbnek kell 

lenni. Az első és utolsó két sor az Express beállítására és elindítására szolgál, míg a maradék három sor — 

amely elférne egy sorban is — tartalmazza a vezérlőt, mely a korábban mondottaknak megfelelően 

JavaScriptben íródott. Az app objektum tartalmazza a teljes vezérlőt, melyben a hello.txt címhez 

hozzárendelünk egy függvényt, melynek két paramétere felhasználó kérés (request), illetve az arra adott választ 

(response) tartalmazza. 

var express = require('express'); 

var app = express(); 

app.get('/hello.txt', function(req, res){ 

  res.send('Hello World'); 

}); 

app.listen(3000); 

console.log('Listening on port 3000'); 

A körítést elhagyva, csak a vezérlőre figyelve a be- és kiléptetést a következő router-ek oldják meg az általam írt 

programban: 

app.get('/', user.login);       // beléptetés - urlap 

app.post('/', user.login2);     // beléptetés - feldolgozás 

app.get('/logout', user.logout);    // kiléptetés 

A bevezető programrészletben konkrétan megadtuk az URL-hez kapcsolt függvényt. Mivel a végleges 

programban nagyon sok ilyen, és gyakran hosszú függvény van, funkció szerint elkülönített állományokba 

kerülnek. A beléptetés űrlapjához tartozó függvény egyszerű, mert lényegében mindent az index.jade 

állomány old meg. Mivel ez tartalmaz egy paramétert, a H1 címsorral kiszedett címet, ezt is átadjuk neki. 

Kiléptetés esetén lehetett volna figyelmeztetni a felhasználót, hogy kilépett, de úgy gondolom, ha meglátja a 

bejelentkezés űrlapját, talán rájön. Így elég volt átirányítani a rendszert a kezdőoldalra, valamint a korábban 

beállított munkamenetet töröljük, hogy nehogy valakinek eszébe jusson jogtalanul belépni valamely köztes 

oldalra. 

exports.login = function(req, res){ 

  res.render('index', { title: 'Belépés'}); 

}; 

 

exports.logout = function (req, res) { 

  delete req.session.user; 

  res.redirect('/'); 

}; 

Lássunk ezek után egy kicsit komolyabbat, a beléptetés űrlapjának feldolgozását! Ehhez megvizsgáljuk, hogy 

milyen nevet és jelszót adott meg a felhasználó. A POST metódussal küldött adatok a req bemenő paraméterben 

találhatóak meg. Mivel a felhasználókat email címük alapján tartjuk nyilván, ez alapján kell keresni az 

adatbázisban tárolt felhasználók között. Ha sikeres volt a keresés, akkor annak eredménye az account változóba 

http://www.sinatrarb.com/intro-hu.html
http://www.ruby-lang.org/en/
http://limonade-php.github.io/
http://tjholowaychuk.com/post/543953703/express-vs-sinatra-benchmarks
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kerül. Ha ez tartalmaz valamit, és a benne tárolt jelszó egybeesik a megadottal, akkor a felhasználó már bent is 

van. Feljegyezzük a munkamenetben az azonosítóját, és a felhasználó besorolását. Majd ezek után a 

besorolásának megfelelően a feladatához irányítjuk: 

• A mezei felhasználó megtekintheti a rendszerben szereplő könyveket és új adatokat vihet be. 

• A rendszergazda a felhasználók listájához jut el, ahol karbantarthatja az adatokat. 

• A titkárnő a árajánlat kéréshez jut el, de innen a fülek (tab) segítségével más feladataira is átléphet. 

• A terjesztő az árajánlatok megadásának oldalára jut, de átléphet a megrendelt könyvek listájára is. 

A kódban szereplő bookProvider maga a modell, mely az adatbázis lekérdezéseit, frissítéseit tartalmazza. 

exports.login2 = function (req,  res) { 

  user = req.body; 

  var email    = user.User 

    , password = user.Password; 

  bookProvider.findUserByEmail(email, function(error,account){ 

    if (!!account && account.password == password){ 

      req.session.regenerate(function(){ 

        req.session.user=email; 

        req.session.role=account.role; 

        if (req.session.role == "admin") res.redirect('/users/'); 

        if (req.session.role == "user")  res.redirect('/books'); 

        if (req.session.role == "secretary") res.redirect('/quote'); 

        if (req.session.role == "vendor") res.redirect('/vendor'); 

      }); 

    } else  

    res.send("Hibás név vagy jelszó") 

  }); 

}; 

Az útválasztó (router) összerendelésekben a címek tartalmazhatnak paramétereket. Enélkül minden elemhez 

külön router kellene! Útválasztóra egy konkrét példa az alábbi, melyben a könyvek gyűjteményben egy konkrét 

azonosítójú könyvet kérdezünk le. Viszont kicsit változott a helyzet, a korábbi két paraméter helyett már három 

szerepel. Ugyanis nem engedjük meg mindenkinek, hogy csak úgy megnézze minden paraméterét a könyvnek. 

Például a terjesztőnek, hogy lássa a konkurencia által már megadott értékeket. Éppen ezért a második paraméter 

egy függvény, mely felhasználó jogosultságát ellenőrzi, míg a harmadik paraméter az oldalhoz tartozó vezérlő. 

app.get('/books/:id',   checkUS,  book.show); 

Lássuk a jogosultság ellenőrzését! Időnként nemcsak a könyveket igénylő felhasználóknak, hanem a titkárnőnek 

is szüksége lehet rá, hogy adott könyv adatait megnézze . Ha valaki nem e két típus valamelyike, akkor egy szűk 

jelzést kap, ami helyett be lehetne állítani egy soft 403-as oldalt, de ezt a szakdolgozókra bízom. Ha az 

ellenőrzés sikeres volt, akkor lehet menni a sorban a következő függvényre (book.show), mely az oldal 

megjelenítéséért felelős. 

function checkUS(req, res, next) { 

  if (req.session.role != "secretary" &&  

      req.session.role != "user") { 

    res.send('Nem jogosult a muveletre!'); 

  } else { 

    next(); 

  } 

} 

Ennél a kicsi rendszernél az még elmegy, hogy ezzel a módszerrel kezeljük a jogosultságokat, mert még 

átlátható méretű a forrás, de egy hatalmas rendszernél, ahol esetleg egy felhasználónak akár több szerepköre is 

van, különös figyelmet kell erre fordítani. A Node csomagkezelőjében több kész megoldás is található erre, a 

keresési kulcsszó a role illetve acl. Szinte minden más problémára találhatnánk kész megoldásokat, de egyrészt 

azokat meg kell ismerni, másrészt ha karácsonyfaként mindent ráaggatunk a programunkra, és valamiért nem 

működik, akkor hogyan találjuk meg a hibát? Legyen először egy saját megoldásokkal működő megoldás, majd 

fokozatosan lehet egy-egy építőelemet egy profibbra kicserélni. Ezért is javasolja sok híres/hírhedt fejlesztő a 

DIY metódust. (Do It Yourself, azaz csináld magad!) 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
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Az URL tartalmazott egy id elnevezésű részt, ami paraméterként viselkedik, így ezt ki kell bányásznunk. 

Megkeressük a könyvek között azt, melynek ez az azonosítója, és amely végül a docs változóban kötött ki. Ha 

van ilyen könyv, akkor a listBook.jade fájlban leírtak alapján a könyv adataiból honlapot generálunk, ahol az 

oldal címe a könyv címe lesz. 

exports.show = function(req, res){ 

  var isbn=req.params.id; 

  bookProvider.findBookByISBN(isbn, function(error,docs){ 

    if (docs){ 

     res.render('listBook', { 

      title: docs.title,  

      book: docs}); 

    } else { 

     res.send(404); 

    } 

  }); 

}; 

6. További tervezési feladatok 

6.1. Használati esetek 

5.14. ábra - Használati esetek 

 

Az MVR bemutatásával kicsit előre szaladtunk. Bemutattuk, hogy milyen eszközökre van szükségünk, azok 

hogyan is néznének ki, de a program még távolról sincs megtervezve. Nem érdemes fejjel rohanni a falnak. 

Először is összegezzük, hogy milyen funkcionalitásra lesz szükségünk. Ezt legkönnyebben egy használati esetek 

diagram tudja bemutatni, ami a use_case. ábrán található. Amin el lehet gondolkodni, az a forgatókönyvek 

megadása. Azaz leírni, hogy milyen lépésekből áll az adott művelet. Például vegyük az új könyv megadásának 

folyamatát! 

Elnevezés 
Új könyv rögzítése 

Összefoglalás 
A felhasználó a könyv adait megadja, és az az adatbázisban rögzül. 
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Felhasználó 
Igénylő 

Előfeltétel 
A felhasználó az új könyv megadása honlapon van. 

Utófeltétel 
A felhasználó által megadott könyv szerepel az adatbázisban 

Alapértelmezett forgatókönyv 

1. 
A felhasználó kitölti az egyes mezőket. 

2. 
A kliens ellenőrzi, hogy minden kötelező adat szerepel, és azok típusa megfelelő-e. 

3. 
Az adatok megfelelőek, a kliens továbbküldi a szervernek. 

4. 
A szerver ellenőrzi az adatokat. 

5. 
Az adatok rendben vannak, és a szerver az űrlap megfelelő mezőit elmenti az adatbázisba egy új JSON 

szerkezet megkonstruálásával. 

6. 
A könyv egyedi azonosítója alapján megkeresi az adatbázisban található elemet, és megjeleníti a könyv 

részletes bemutató oldalán. 

Első alternatíva 

2a. 
Ha valamely adat hiányzik vagy hibás, a kliens ezt megjelöli, és várja a helyes adatot. 

3a. 
Folytatás az 1. pontnál. 

Második alternatíva 

5b. 
Valamely adat hiányzik vagy hibás, vagy nem odaillő adatok szerepelnek. 

6b. 
A szerver megkonstruálja a hibaüzenetet, és ezzel kiegészített oldalt küldi vissza a kliensnek. 

7b. 
Folytatás a 1. pontnál. 

Természetesen a szakdolgozat keretei nem teszik lehetővé, hogy minden egyes használati esethez teljes 

forgatókönyv, vagy még használati történetek is kerüljenek bele. De mutatóba, a legbonyolultabbakat be lehet 

mutatni. 

6.2. Szekvenciák 

Habár a bpmn. ábrán már megmutattuk a főfolyamatot, megadhatjuk ennek üzeneteit egy újabb diagramon is, 

ami a sequence. ábrán látható. 

5.15. ábra - Megrendelés szekvencia diagramja 

http://en.wikipedia.org/wiki/User_story
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6.3. Útválasztók 

Habár az UML maga nem tartalmaz diagramot az útválasztók megadására, érdemes ezeket grafikusan ábrázolni 

például a router. ábra stílusában, főleg még fejlesztés előtt, mert fejlesztés során az ember hatalmas kéjjel húz át 

egy-egy csomagot jelölő rajzot, ha elkészült annak implementációjával. Az ábrán látható útválasztókból lehet 

egy felsorolást készíteni, ahol egy-egy mondatban leírja a jelölt, hogy az adott függvény pontosan mit is csinál. 

5.16. ábra - Útválasztók diagramja 
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6.4. Telepítési diagram 

Maga a rendszer elég egyszerű, hiszen csak a webszervernek és az adatbázis szervernek kell futnia. Mint ahogy 

a deploy. ábrán látszik, e két szerver ugyanazon a hardveren is elfuthat. 

5.17. ábra - Telepítési diagram 

 

A adatbázis szerverről túl sokat nem kell mondani, elég kijelölni egyetlen alkönyvtárat neki, ahova dolgozhat, a 

többiről saját maga gondoskodik. Esetleg az alapállapotot állíthatjuk be egy fájlból parancsok sorozatával. A 

webszerveren már kicsit bonyolultabb a helyzet. A programunkhoz írhatunk egy leíró fájlt, mely a szükséges 
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külső csomagokat beszerzi, azokat a helyükre telepíti, viszont még a saját fájljaink elhelyezésével adósak 

vagyunk. Ezt a hiányt a files. ábra pótolja. 

5.18. ábra - Webszerver fájljai 

 

7. Fejlesztés menete 

Egy ilyen nagy programban minden összefügg mindennel, tehát elég nehéz elindulni bárhonnan is. Persze 

vannak divatos elképzelések, és még indokot is lehet találni hozzá. Az MVP fejlesztéseknél kerül elő a Presenter 

First elgondolás, mely szerint a vezérlővel kell kezdeni, a megrendelő minden igényéhez jól működő funkciókat 

kell fejleszteni. 

Én a How To Node blogon találtam rá egy kis cikkre, mely nagyon megtetszett, és követtem a benne leírtakat. A 

lényeg a következő: Az MVC hármasból elkészíti a modellt, mely tartalmazza az éles verzióban is szereplő 

függvényeket, de nem használ adatbázist, illetve a memóriában épít fel egyet tömböt, melyben az elemeket 

tárolja. Innen veszi, itt aktualizálja az elemeket, ha a vezérlő majd úgy kívánja. Ha a modell kész, akkor pedig 

jöhet a másik kettő (vezérlő és nézet) lépésről lépésre. Én a nézettel kezdtem rendszerint, mert ezt egyrészt 

könnyű volt elkészíteni miután a munka nehezét a vezérlőre hagytam, másrészt ez segített abban, hogy a 

vezérlőben elkövetett baklövésekre egyből rájöjjek. A modellből származó adatokkal, meg a nézettel 

lényegében a vezérlő egységtesztelését végeztem folyamatosan, bár az át- meg átírásokkal a régi tesztek az 

enyészetté lettek. 

Miután elkészült az egyik gyűjteményhez kapcsolódó összes vezérlő, át lehetett térni egy másik gyűjteményre, 

természetesen a már megfelelően kibővített modellel. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Presenter_First
http://en.wikipedia.org/wiki/Presenter_First
http://howtonode.org/express-mongodb
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Volt egy rossz húzásom: az autentikációt idő előtt beleraktam a programba, és a program figyelte, hogy csak az 

arra jogosult végezhet megfelelő műveleteket. Ezért a forrás minden egyes kijavítása után a Node-ot újra kellett 

indítani, ami miatt a munkamenetet nem lehetett folytatni, tehát újra és újra ki kellett lépni a fejlesztett 

webalkalmazásból, illetve vissza, hogy teszteljük a javítás eredményességét. Javaslom mindenkinek, hogy 

emiatt a program adatainak védelmével számoljon ugyan, de ne építse be, vagy élesítse idő előtt. Persze ezeket a 

vizsgálatokat, mint a korábban bemutatott checkUser le lehetett volna cserélni egy olyan rutinnal, ami mindent 

enged, de azt hittem, hogy úgy sem kell már sokáig tesztelnem. Tévedtem. De ez az a hiba, melyet minden 

programozó elkövet. 
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6. fejezet - Felhasználói ismertető 

A szoftverfejlesztő egyik feladata a szoftver követelményeknek megfelelő kifejlesztése. Viszont ez még nem 

elég. Habár alapértelmezett, hogy a megrendelővel viszonylag folyamatos volt a kapcsolattartás a fejlesztés 

során, és a megrendelő igényei szerint készült el az egész program, viszont nem biztos, hogy csak a megrendelő 

fogja használni a programot. Éppen ezért fontos ilyen esetekben egy felhasználói dokumentáció elkészítése is. 

Annak érdekében, hogy ebben is jártasságot szerezzen a jelölt; másrészt, hogy védés előtt megpróbálja mindenki 

számára közérthetően megfogalmazni az általa készített termék működését, javaslom a szakdolgozóimnak, hogy 

a szakdolgozat egyik fejezetét a felhasználói leírásnak szentelje. 

Ezt úgy kellene elkészíteni, hogy a szakdolgozatról leválasztva valóban betöltse a neki szánt szerepet, azaz 

ennek birtokában bárki képes legyen használni a terméket. Ehhez a felhasználónak tudnia kell, hogy adott 

oldalon pontosan mit is kell csinálnia. Ha rejtett funkciók vannak, akkor azt le kell írni. Például Vigye a kurzort 

a képernyő jobb alsó sarkába, hogy a rendszer megmutassa a beállítási opciók listáját! Egyébként pedig 

űrlapoknál minden egyes mezőről le kell írni annak a szerepét, esetleges megkötéseit. Például a könyvrendelési 

rendszer az ISBN-13 kódokat fogadja el, így visszautasítja az ISBN-10 kódokat. 

Komolyabb rendszer esetén egy-egy ilyen leírás akár több száz oldalra is rúghat. Szakdolgozatban 5 oldalnál 

többet nem érdemes erre fordítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy el kell kezdeni a kályhánál és az 

ötödik oldal végén elharapni, hanem kiválasztani egy olyan részfunkciót, melynek a leírása ezt a keretet nem 

haladja meg. 

Amit hiányolni szoktam a hivatalos leírásokból az az oldaltérkép. Ez segíthet megtalálni az utat az adott funkció 

eléréséig, hacsak nincs egy olyan menürendszer a programban, mely elérhetővé tesz minden oldalról minden 

egyes funkciót. Desktop esetben erre van elég hely a képernyőn, viszont mobilos fejlesztésnél nem lehet elég 

nagyra tervezni a nyomógombokat, így csak néhány fér el belőlük, tehát szét kell osztani az egyes funkciókat az 

egyes oldalak között, és a más oldalakra vezető linkek száma is korlátozott. A user_map-vendor_map. ábrák 

mutatják be a könyvrendelési rendszer oldaltérképeit. 

6.1. ábra - A felhasználó oldaltérképe 

 

6.2. ábra - A rendszergazda oldaltérképe 

 

6.3. ábra - A titkárnő oldaltérképe 
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6.4. ábra - A terjesztő oldaltérképe 

 

Ezek után sorra vehetjük az egyes menüpontokat, vagy űrlapokat, és elmagyarázhatjuk, hogy melyik mező, 

melyik link mire is való. Például így: 

A login. ábrán látható a rendszer kezdőoldala. Itt a megkapott azonosítót (felhasználói név) és 

jelszót kell megadni. Az azonosító a névegyezések és a utólagos reklamációk kizárása 

érdekében a felhasználó egy email-címe. Az account igénylés részletei érdekében a kezdőoldal 

jobb alsó sarkában lévő email címen keressék meg a rendszergazdát, aki az aktuális állapotnak 

megfelelő felvilágosítással szolgál. 

6.5. ábra - Könyvek listája - képernyőkép 
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A könyvlista ismertetője (book_list. ábra) a következőképpen hangozhat: 

Az igényelt könyvek listájában a rendszerbe felvitt összes könyv megtalálható. A könyvek 

listája rendezhető a szerző, a cím, valamint az azonosító (ISBN/ASIN) alapján a megfelelő 

fejlécre kattintva. A könyv sorának bal oldalán található plusz jelre kattintva a könyv 

adatainak részletesebb felsorolása következik. A sor végén található ikonok jelzik, hogy az 

adott könyvnek milyen a státusza: el lett-e már küldve az árajánlat kérése, arra érkezett-e már 

válasz, meg lett-e rendelve a könyv, esetleg már beérkezett-e. 

A könyvek listája fölötti gombra kattintva új könyvet adhat meg a felhasználó, míg a legalsó 

gombra kattintva kiléphet a rendszerből. 
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7. fejezet - Bevezetés és 
összefoglalás 

Természetesen az egész szakdolgozatot megfelelő körültekintéssel és alapossággal kell megírni. Érdemes olyan 

szövegszerkesztőt választani, mely ismeri a magyar helyesírást, és az elgépelésekre felhívja a hallgató 

figyelmét. WYSIWYG szövegszerkesztők jelentős része ilyen, de ezeket nem igazán szeretem, mert a formátum 

megváltoztatásának lehetősége nem hagyja nyugodni a felhasználót, és már a szöveg írásakor a végleges 

formátumban gondolkodik. Az egyszerűbb szövegszerkesztők közül a Focuswriter (focuswriter. ábra) és a 

TeXworks (texworks. ábra) okosítható fel a LibreOffice magyar szótárával, épp úgy, ahogy a böngészők is. Így 

akár a böngészőben is megírhatjuk a dolgozat első változatát, például levelek sorozataként. Idegen helyen én is 

éltem ezzel a lehetőséggel. 

7.1. ábra - TeXworks környezet 

 

Ha elkészült az első változat, és még nem lépte túl a jelölt a határidőt, akkor pár nap pihentetés után egyben 

végig kell olvasni az egész művet. Biztos talál benne olyan részeket, melyeket érdemes átírni. Ha az újabb és 

újabb átolvasások már nem változtatnak rajta, akkor oda lehet adni másnak is, hogy ő is olvassa át. Több szem 

többet lát! Nem árt, ha valamely lektor ismeri a magyar helyesírást! A legjobb, ha a témavezetőt is rá lehet venni 

a szakdolgozat leadás előtti átolvasására. Rendszerint ő is hajlandó erre, sőt kivételes esetben akár többször is. 

Az kész főnyeremény, ha nem csak a kész művet látja, hanem az alkotás folyamatát, azaz fejezetenként 

bombázza a szakdolgozó az oktatót. Így kisebb az esély, hogy a diák célt téveszt, és feleslegesen dolgozik. 

Érdemes még a szakdolgozat készítés felezőpontján, azaz legkésőbb a második félév elején leülni, és átbeszélni, 

hogy mi lenne az egyes fejezetek tartalma, és méretbeli korlátja (minimum-maximum). 

Ha már mindez elkészült, csak akkor érdemes nekikezdeni a dolgozat bevezetésének és összefoglalásának. A 

védés során egy bizottsági tagnak általában csak arra van ideje, hogy átfussa a dolgozatot. Lehet, hogy átpörgeti 

az oldalakat, megnézi az ábrákat, de alaposabban nem fog beleolvasni, maximum egy-két szembetűnő 

helyesírási, vagy stilisztikai hibát fog észrevenni, és felróni a diáknak. Amire ideje van, az a bekezdés vagy az 

összefoglalás. A kettőre együtt rendszerint már nem. Éppen ezért, mindaz, ami fontos a hallgató számára, az 

kerüljön ebbe bele! 

1. Bevezetés 

A bevezetés a dolgozat törzse előtt található, így ennek egy ígéretnek kell lenni, amely megmondja, hogy mi fog 

szerepelni a dolgozatban. A bírálókat nem az érdekli, hogy a diák mennyire képes összefoglalni a törzsanyagot, 

hanem hogy mit csinált meg ő, illetve ehhez mi mindent kellett megtanulnia. Se az nem tetszetős, ha a kötelező 

tanulmányokra alapozva, minden további önképzés nélkül elkészít egy, a Programozási technológiák tantárgyi 

http://gottcode.org/focuswriter/
http://www.tug.org/texworks/
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beadandóhoz mérhető feladatot. Se az, ha az elmúlt öt évben megjelent összes JavaScript könyvet elolvasva, az 

abban szereplő ismeretanyagot összehasonlítja, majd ír egy húszsoros olyan programot, mely minden 

napjainkban divatos böngészőben másképp fut le. Keressük az arany középutat! 

Lássuk hogyan lehetne megfogalmazni a mintafeladatom bevezetőjét! 

Szakdolgozatom célja, hogy a Debreceni Egyetem Informatika Karának FIRST projektjéhez 

kapcsolódó könyvbeszerzést egy kliens-szerver rendszerrel támogassam. Ennek 

eredményeképp az egyes könyvigények, az azokra adott árajánlatok, valamint a 

megrendelések egy rendszerben összefogottan, átláthatóan kezelhetőek legyenek, valamint 

legyen minden érintett számára átlátható a rendelés folyamata, az egyes könyvek pillanatnyi 

státusza. 

A rendszer megvalósítására nem a megszokott, és a karon oktatott technológiákat 

választottam, mert meg kívántam újabbakat is ismerni és összehasonlítani a korábbiakkal, 

hogy a későbbi fejlesztéseim során a feladatnak megfelelőn tudjak választani. Az első fejezet 

ezeket a technológiákat, a szerveroldali JavaScript programozást, valamint a noSQL 

adatbázis-kezelőket ismerteti. 

Ezt követően megadom, hogy milyen követelmények fogalmazódtak meg a korábbi 

könyvbeszerzések során, és ezeket a program milyen funkciókkal kívánja megoldani. Miután 

a tárolást nem relációs adatbázis-kezelővel oldom meg, így az adatainkat nem normalizálni, 

hanem denormalizálni kell. Ennek megfelelően adom meg az adatbázisok szerkezetét. A 

fejlesztői dokumentáció részeként felsorolom a modell adatbázis-kezeléshez kapcsolódó, és a 

vezérlő útválasztó függvényeit. Majd a felhasználói dokumentáció részeként bemutatom a 

program kezelését. 

Miután új technológiákat használok, kíváncsi voltam ezek terhelhetőségére. Így az utolsó 

fejezet mesterségesen feltöltött adatbázisból történő lekérdezések válaszidejének statisztikáit 

tartalmazza. 

2. Összefoglalás 

Az összefoglalás már egy összegzés. Kérdés, hogy mi teljesült abból, amit megígértünk a szakdolgozat elején. 

Mi az, amit elkészítettünk? Hogyan fogadta ezt a megrendelő? Az elkészült termék milyen a hasonló 

termékekkel történő összehasonlításban? Adatbázist használó rendszereknél esetleg a válaszidő, a terhelhetőség 

lehet egy ilyen mérőszám. Ha valaki pedig mesterséges intelligenciára alapozva egy játékot fejleszt, akkor 

érdemes összehasonlítani más játékokkal, úgy hogy egymás ellen játszatja a programokat. Ha valaki 

mobiltelefonra vagy valamely AppStore-ba fejleszt programot, akkor érdekes lehet a vásárlók, vagy ingyenes 

program esetén a letöltők száma, és a program értékelése. 

Lássunk itt egy lehetséges összefoglalást! 

A szakdolgozatom részeként elkészült egy könyvbeszerzést támogató program, melyben az 

adminisztrációs feladatok nagy részét összefogottan, és nyomon követhetően lehet elvégezni. 

Az első felhasználói visszajelzések a regisztráció körülményességéről szólnak. Úgy 

gondolom, hogy ezt apróbb programozással és a szervezés átalakításával meg tudom oldani. A 

program funkcionalitásával, használhatóságával kapcsolatban nem érkezett panasz. 

A fejlesztés során általam korábban még nem tanult és még nem alkalmazott technológiákat 

használtam fel, mint szerveroldali JavaScript programozás, és mongoDB adatbázis. Az 

aszinkron adatátvitel miatt szükséges callback függvény sorozatának használata kicsit 

körülményessé, és szinte átláthatatlanná teszi egyes JavaScript függvények törzsét. Ettől 

eltekintve a JavaScript viszonylag kényelmes programozást biztosít. A Node.js köré 

szerveződő könyvtárak jelentős mértékben felgyorsítják a programozást. A bájtkódos 

végrehajtás nagy előnyt jelent a többi szkript nyelvvel szemben, de nagyobb, kritikus 

alkalmazásoknál érdemesebb a Java EE használata, mind a kód átláthatósága, mind az elérhető 

sebesség miatt. 

A noSQL — esetünkben MongoDB — adatbázis-kezelő más gondolkodásmódot igényel mint 

a relációs adatbázis-kezelők. Kis gyakorlással, az adott feladatra optimalizált tárolás esetén 
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könnyedén dolgozhatunk vele. Viszont abban az esetben, ha az adatbázis nem illeszkedik a 

feladatra, csak nagyon körülményes programozással érhetünk célt. 

Néha záróvizsgán — jellemzően nem PTI-sektől — megkérdik, hogy mi a szakdolgozatának a tézise, a 

konklúziója. Ekkor valami összefoglalásra várnak. Mivel az én célom egy új technológia összehasonlítása volt a 

korábbiakkal, erről kell valamit állítani, ahogy az előbbi összefoglalásban meg is tettem. Ha valaki mesterséges 

intelligenciát tartalmazó játékot fejlesztett, és több heurisztikát is tesztelt, akkor konklúzió lehet, hogy második, 

a hibrid heurisztika a legjobb az öt implementált közül ennél a játéknál, vagy egy heurisztika esetén lehet az a 

konklúzió, hogy az interneten elérhető négy játékprogramból hármat megver az én programom. (Természetesen 

statisztikával alátámasztva!) Hagyományos webáruház, kölcsönző, adomány-elosztó rendszer esetén a konklúzió 

már nehezebb, mondjuk lehet az, hogy a dolgozat elején bemutatott adatszerkezet képes ellátni a feladatot, vagy 

az, hogy a rendszer fél éve a megrendelő teljes megelégedettségével üzemel, és már a továbbfejlesztés is szóba 

került. 

3. Továbbfejlesztés 

Korábban már írtam, hogy érdemes utólag végiggondolni az egész fejlesztést, és továbbfejlesztési irányokat 

kitűzni. Kész program nincs, mindig lehet valamivel bővíteni. Ezért is találkozunk olyan fájlkezelő 

alkalmazással, mely CD-ket játszik le. Ennek én már nem sok értelmét látom, de a bizottságot általában meg 

lehet győzni észérvekkel. Mindenesetre én azt javaslom, hogy csak az eredeti koncepcióhoz illeszkedő ötleteket 

soroljunk fel itt. 

Ha sikerül a javasolt ütemet tartani, és az első félév végére kész a szoftver, akkor el lehet kezdeni a tesztüzemet. 

A valós terheléshez közeli működtetés során biztos előjön egy vagy több apróság, vagy ordító hiba, melyen 

változtatni érdemes. Agilis fejlesztés során pedig a megrendelő hosszú kívánságlistája adja meg az ezen a részen 

felsorolandó fejlesztéseket. Ezt a részt is lehetne nyújtani, mint a rétestésztát, de én önmérsékletet javaslok, és 

szerintem nem érdemes az egy oldalt túllépni ezzel a résszel. Lássuk a mintafeladathoz kapcsolódó ötleteket: 

A dolgozatban bemutatott program több éves folyamat automatizálására jött létre. Maga a 

könyvigény nem generál hatalmas adatforgalmat, korábban ez a folyamat kézzel is kezelhető 

volt. Az automatizálás előnye a függetlenség helytől és időtől, a felhasználó bárhol és 

bármikor felvihet új igényeket. Ami ezen felül kényelmi funkciót jelenthetne az az adatok 

automatikus bevitele. Például az igényelt szakkönyv ISBN kódjának megadása után a 

szabadon elérhető adatbázisok alapján a rendszer automatikusan kitölthetné a 

szerző/szerkesztő és a cím adatait. Viszont ez csak részlegesen működik, magyar nyelvű 

könyvek esetén rendszerint nem használható. 

A dolgozatban ki lett hangsúlyozva, hogy a szerver oldali JavaScript használatának 

megismerése, begyakorlása volt a cél. Ennek megfelelően a szerver már kész oldalakat küldött 

a kliensnek, melynek nem volt más dolga, mint ezeket megjeleníteni, és az adatbevitelt 

ellenőrizni. Ami erről a pontról elmozdulást jelenthetne, az a szerver feladatának csökkentése, 

és ezzel együtt a felgyorsítása lenne. Ennek érdekében a szervernek csupán az oldalon 

szereplő adatokat kellene az adatbázisból előkeresnie, és majdnem változatlan formában 

továbbítani a kliensnek. Majd a kliens a megkapott adatoknak megfelelően saját maga rakná 

össze az oldalt. Természetesen a kliens oldali programozás is JavaScript nyelven történne. 

Ezt a második lépést egy harmadik követhetné, mikor a szerver programját, amely továbbra is 

csak a nyers adatokat szolgáltatja, már mondjuk Java nyelven írnám meg, hogy lehetőség 

legyen összehasonlítani a sebességeket és a terhelhetőségeket. 
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8. fejezet - Tanácsok védésre 

Ahány ház, annyi szokás. Jelenleg Debrecenben a bizottság öt-tíz percet beszélget a dolgozat tartalmáról. Itt, de 

más szakon már prezentációt kell tartani a dolgozat témájáról. Máshol a prezentációnak része a program 

futásának bemutatása is. Ha véletlenül a mostani gyakorlat átalakul, és bemutatót kell tartani, az nem megy az 

egyik napról a másikra, tehát lesz elég idő erre felkészülni. 

A szakdolgozat megvédésén túl a záróvizsga része egy tétel ismertetése a BSc képzés anyagából. Ehhez csak 

annyit lehet hozzátenni, hogy minden tételt meg kell tanulni (pontosabban újra meg kell tanulni), és nem szabad 

tételt visszaadni. Ha valaki csak a tételek kétharmadát tudja, ne csodálkozzon, hogy a maradék egyharmadból 

választ. Ha valamely a tételben szereplő rész nem került elő a képzés során, akkor hiteles forrásból (nem 

blogbejegyzésből, vagy valaki által összeollózva kidolgozott tételből) kell elsajátítani. De az sem árt, ha a 

bizottság elnökét keresi meg az ember hetekkel a vizsga előtt, tanácsot kérve, hogy honnan tanulja meg az adott 

tananyagrészt. 

Mind az előbb említett vizsga, mind a tétel védése kuriózum abból a szempontból, hogy nem írásban, hanem 

szóban kell vizsgázni. Erre már sem a középiskolában, sem a BSc képzés során nem jut elég hangsúly. Így ez az, 

amit gyakorolni kell! 

Szakdolgozóimat arra kérem, hogy egy héttel a védés előtt keressenek meg, és öt percig folyamatosan, 

megszakítás nélkül beszéljen a szakdolgozatáról mindegyikük, kiemelve azt, hogy mit akart megvalósítani, 

ehhez mit használt fel, és mi az ő hozzájárulása, ha egy nagyobb rendszerről van szó. Azaz lényegében a 

bevezető/összefoglalás bővített verzióját kell elmondania. Van akinek ez megy csak egy vázlat alapján; és van, 

akinek ezt esszé formájában le kell írnia az első szótól az utolsóig. Annak, hogy leír mindent, megvan az az 

előnye, hogy egyszer alaposan átgondolja, hogy mit is kell elmondani. Azt nem mondom, hogy szó szerint meg 

kell tanulni ezt az esszét; semmi baj, ha a védésen eltér ettől a jelölt, de legalább legyen egy mankó, mely segíti 

őt. Természetesen nem árt, ha nem én vagyok az első áldozat, szülőket, testvéreket, barátokat, barátnőket is 

lehet ezzel boldogítani. Miután ideális esetben a jelölt a szakértő a dolgozata témakörében, ezzel nem kell 

visszaélni: legjobb, ha a rejtélyes kulcsszavakat, a szakterminológiát kihagyva, a nagyszülők által is megérhető 

módon fogalmazza meg mondókáját. 

Azért szeretem, ha nálam az összes szakdolgozó eljön egy ilyen közös szeánszra, mert akkor meg kell 

hallgatniuk egymást, így kívülállóként látják egymás hibáit, erősségeit — hasonlóan egy bizottsági taghoz —, 

illetve megismerik a véleményemet az egyes előadásokkal kapcsolatban. 

Ha a konzulens nem vehető rá, hogy elolvassa az esszét, vagy meghallgassa a szakdolgozót, akkor marad a 

család és az ismerősök, de ennek hiányában sem szabad kihagyni a fennhangon történő dolgozat ismertetést! 

Pár mondat alapján a bizottság már véleményt alkot a jelöltről, és ha felmerül a plágium, vagy bértollnok 

felhasználásának a gyanúja, a bizottság keresztkérdéseket tesz fel. Ezekre pedig nem lehet felkészülni. A 

bizottság kérdezett már arról, hogy hány soros forráskódra volt szükség, vagy az egyik hivatkozott könyvnek 

milyen színű volt a borítója, illetve milyen állat szerepelt rajta. Aki maga írja a programot, és kézbe veszi az 

irodalomjegyzékben szereplő műveket — nem csak a neten keres a dolgozathoz illő könyveket —, annak az 

ilyen kérdés nem jelent problémát, míg az idegen tollakkal ékeskedők nem tudnak jó választ adni. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kód minden karakterét nekünk kell előállítanunk. Nincs abból semmi 

baj, ha kész modulokat, stílusfájlokat, sablonokat használunk, csak meg kell jelölnünk a forrást. Viszont saját 

fejlesztést — a debreceni szokásjog szerint — mindenképpen tartalmaznia kell a dolgozatnak! 

Ez azt is jelenti, hogy hiába gyűjti össze valaki az elmúlt 50 év Debrecenhez köthető informatikai fejlesztéseit, 

azok jellemezőit, készít interjúkat a fejlesztőkkel, és írja meg mindezt magas színvonalon, a PTI államvizsgán 

ez gyenge teljesítményként értékelhető. Valószínűleg történelem szakon viszont kiemelkedő dolgozat lehetne. 

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a téma védhető a záróvizsgán, kérdezzük meg még a témaválasztás előtt 

a bizottsági elnökök valamelyikét. 
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9. fejezet - Feladatok 

A szakdolgozat írása előtt jobb esetben a szakdolgozó már találkozott minden olyan problémával, amit a 

szakdolgozat során is meg kell oldani. De ez nem biztos. Épp ezért érdemes az ilyen problémákra edzeni, akár 

még a szakdolgozati téma kiválasztása előtt. Olyan feladatokat, melyek a hagyományos képzésnek is a részei, 

nem kívántam feladni. 

1. Követelményspecifikáció 

1. Vegye elő valamely beadandó feladatát, vagy ha már dolgozik, akkor ott az egyik automatizálható (és 

automatizálandó) feladatát, és készítse el annak szoftverkövetelmény-specifikációját! Keressen az interneten 

sablon és minta szoftverkövetelmény-specifikációkat! 

2. Keressen egy kriptográfiai protokollt, és készítse el annak szekvenciadiagramját! 

3. Ismerkedjen meg a követelmény-diagrammal, és az ábrázolja az előbbi feladat során megadott 

követelmények kapcsolatát! 

4. Kapcsolja az egyes követelményeket felhasználói esetekhez! 

5. Nézzen utána, hogy mi az eltérés a felhasználói eset (use case) és a felhasználói történet (use story) között. 

6. Egy potenciális megrendelőtől szerezzen felhasználói történeteket, és ez alapján adja meg a felhasználói 

eseteket forgatókönyvekkel (scenario)! Tipp 

2. Fejlesztés időtartama 

7. A beadandó feladatok előtt becsülje meg, és jegyezze fel a feladat implementálásához szükséges időt. Majd 

írja mellé a valódi időszükségletet. Ez a statisztika hosszabban vezetve segít megbecsülni a szakdolgozati 

téma fejlesztési idejét. 

8. A karon melléklettel feltöltött szakdolgozatoknál esetén a dolgozat szövege alapján becsülje meg a forrás 

hosszát, majd ellenőrizze a becslését! 

9. Olvassa el a The Mythical Man-Month esszét! 

10. A Programming Language Examples Alike Cookbook oldalán található programlisták alapján 

hasonlítsa össze, hogy egyes feladatok/feladatcsoportok hány programsorban oldhatóak meg! Erről készítsen 

statisztikákat! A megjegyzés-sorokat ne vegye figyelembe! 

3. Szövegszerkesztés, ábrák készítése 

11. Próbálja ki a Markdown jelölést valamely online szövegszerkesztő segítségével. Ha megtetszett, 

telepítse a MultiMarkdown, vagy a Pandoc rendszert! 

12. Próbálja ki a LaTeX rendszert online! Ha megtetszett, akkor Windows alatt telepítse a MikTeX, egyéb 

rendszereken pedig a TeX-Live programot! Megjegyezzük, hogy mindkét programnak vannak telepítés 

nélkül használható, portable verziói is. 

13. Ha tetszik a LaTeX kimenete, de jobban szereti a WYSIWYG programokat, próbálja ki a Lyx-et! 

14. Ha megbékélt a TeX parancsaival, de szeretné a szerkesztést felgyorsítani, nézze meg, hogyan lehet a 

Pandoc segítségével Markdown-ból LaTeX-et generálni! 

15. Készítsen egy zotero accountot, és tárolja aktuális tantárgyai syllabusban megadott irodalmát benne. 

Adjon hozzá pár honlapot, majd maximálisan bővítse ki ezek leírását! Tipp: a varázspálcát használva hagyja, 

hogy a gép keresse ki, és gépelje a könyvek adatait! 

http://www.stellman-greene.com/2009/05/03/requirements-101-user-stories-vs-use-cases/
http://www.cs.virginia.edu/~evans/greatworks/mythical.pdf
http://pleac.sourceforge.net/
http://www.ctrlshift.net/project/markdowneditor/
http://fletcherpenney.net/multimarkdown/
http://johnmacfarlane.net/pandoc/README.html
https://www.writelatex.com/
http://miktex.org/
http://www.tug.org/texlive/
http://www.lyx.org/
https://www.zotero.org/
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16. Próbálja ki a Dia, UMLet és yEd rajzoló programokat, és rajzoljon újra az órán szereplő UML 

diagramokból egyet-egyet típusonként. 

4. Verziókezelés 

17. Válasszon ki egy elosztott verziókezelő rendszert, és próbálja ki egy beadandó elkészítése során! 

Használja a branch és merge műveleteket! 

18. Végezze el a tryGit tanfolyamát! 

19. Ismerje meg az elágazások kezelését a Git-ben! 

20. Olvassa el a Git tankönyvet! 

21. Olvassa el a Fossil tankönyvet! 

5. Eszközök kiválasztása 

22. A Haskell, Lisp, Scheme, JavaScript, Python, Perl, Eiffel, SML, OCAML, Scala, Groovy, Racket, 

APL, Clojure, Dart programozási nyelvek közül válasszon ki egyet, és keressen hozzá a weben ingyen 

elérhető oktató anyagot, tankönyvet, illetve oktató videót. 

23. Ismerje meg a programozási minták implementációit JavaScript nyelven! 

24. Ismerje meg a programozási minták implementációit JavaScript nyelven! 

25. Ismerkedjen meg a leggyakrabban használt algoritmusok implementációival. 

26. A 22. feladatban kiválasztott nyelven írjon pár egyszerűbb programot; és adja meg, hogy milyen 

területeken érdemes ezt a nyelvet használni! 

27. Olvassa el Bruce A. Tate Seven Languages in Seven Weeks: A Pragmatic Guide to Learning 

Programming Languages című könyvét (a könyvtárban elérhető), és oldja meg az ott feladott feladatokat! 

6. Adatbázisok 

28. Olvassa el Eric Redmond és Jim R. Wilson Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern 

Databases and the NoSQL Movement könyvét, és oldja meg az ott feladott feladatokat! 

29. Tervezze meg a kari honlapon közzétett órarendnek SQL valamint noSQL stílusú adatszerkezetét! 

Ügyeljen a normalizálásra és a denormalizálásra! 

30. Valamely tantárgy syllabus-át kódolja JSON formátumban! 

31. Valamely tantárgy tematikáját kódolja JSON formátumban! 

32. Az aktuális tanév időbeosztását kódolja JSON formátumba, majd készítsen programot, mely ezt 

todo.txt illetve iCal formátumra transzformálja! Majd helyezze el ezeket a naptárakat mindenki számára 

hozzáférhető helyen! 

7. Webes rendszer fejlesztése 

33. Kutasson a 22. feladatban kiválasztott nyelven implementált egyszerű webes rendszerek (lightweight 

web framework) után! Próbáljon egy ilyet üzembe helyezni, és előbb néhány statikus, majd néhány 

dinamikus oldalt létrehozni benne! 

34. Az előbb kiválasztott rendszerhez keressen egy grafikus sablont, és telepítse. 

35. Vizsgálja meg, hogy az Ön által szívesen használt fejlesztőeszközök között van-e olyan, mely az előbb 

kiválasztott nyelven fejlesztést támogatja. Ha ilyen nincs, akkor keressen ilyen fejlesztőeszközt! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_revision_control
http://try.github.io/levels/1/challenges/1
http://pcottle.github.io/learnGitBranching/
http://git-scm.com/book
http://www.fossil-scm.org/schimpf-book/home
http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
http://en.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B_Programming/Code/Design_Patterns
http://algs4.cs.princeton.edu/home/
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36. Ismerkedjen meg a viselkedés-vezérelt fejlesztési módszerrel (behavior-driven development), és 

keressen olyan eszközöket, mely az Ön által használt programozási nyelvek esetén alkalmazható. 

37. Ismerkedjen meg valamely JavaScript MVC rendszerrel! 

38. Tanulmányozza alaposan a Borospince programját, valamint ennek Java és PHP verzióját! 

39. Ismerje meg a jQuery programkönyvtárat, az UI és a Mobile kiegészítéseit! Keressen a neten 

oktatóvideókat ehhez kapcsolódóan! 

40. Keressen jQuery pluginokat, és építse be korábban megírt honlapjaiba! 

8. MapReduce 

41. Ismerkedjen meg a MapReduce elvével, és valamely megvalósításával! 

42. Próbálja ki az Akka-n alapuló MapReduce példát! 

43. Telepítsen egy minimális Hadoop rendszert, és teszteljen pár egyszerűbb feladatot! 

44. Próbálja ki az Akka-n alapuló MapReduce példát! 

45. Ismerje meg, hogyan lehet Hadoop rendszeren Python MapReduce programot futtatni! 

9. Mesterséges intelligencia 

48. Válasszon egy kétszemélyes táblás játékot a Wikipédiáról, és adja meg az állapottér-leírását! Korábban 

a tablajatekos.hu csak ilyen játékok leírását tartalmazta, mára már nagyon keresni kell rajta az ilyeneket. 

49. Válasszon egy rejtvényt a http://www.sachsentext.de oldalról, és készítse el az állapottér-leírását! 

50. Keressen olyan módszert, mellyel az előbb kiválasztott rejtvény megoldható, és implementálja a 

kedvenc nyelvén! 

51. Tristan Cazenave honlapján szereplő cikkek valamelyikét olvassa el, és az abban szereplő — 

játékokhoz kapcsolódó keresési — módszert implementálja a kedvenc nyelvén. 

52. A World Puzzle Federation oldalán található World Puzzle Championship éves könyvecskéinek egyik 

rejtvényéhez adja meg az állapottér leírást, keressen egy megfelelő heurisztikát, és próbálja generáltatni a 

megoldást! 

53. Ismerje meg az Emma rendszert kényszer-kielégítési feladatok megoldására! 

54. Keressen Sudoku rejtvényeket megoldó algoritmusokat! Hasonlítsa össze hatékonyságukat! Növelje a 

feladatok méretét 9x9-ről 16x16-ra, hogy a sebességbeli különbségek láthatóvá váljanak! 

55. Keressen Sudoku variánsokat, majd a hagyományos Sudoku megoldó programokat módosítsa, hogy 

képes legyen ezen variánsok megoldására. 

56. Vizsgálja meg, hogy a Toroczkai, Erdei-Ravasz analóg módszer milyen más rejtvények esetén 

használható! 

10. Szakdolgozat szövege 

57. Keressen a karon az Önnek tetsző témakörökben szakdolgozatokat, és olvassa el azokat! Jelölje meg, 

hogy mely részeken illeszkednek az ebben a jegyzetben megfogalmazott tanácsokhoz, és hol állnak vele 

szembe! 

58. Válasszon ki egyet a korábban megírt szakdolgozatok közül, és írjon hozzá jobb bevezetést, illetve 

összefoglalást! 

http://www.infoq.com/research/top-javascript-mvc-frameworks
http://coenraets.org/blog/2011/12/backbone-js-wine-cellar-tutorial-part-1-getting-started/
http://jquery.com/
http://research.google.com/archive/mapreduce.html
https://github.com/chaostheory/jibenakka
http://hadoop.apache.org/docs/stable/index.html
https://github.com/chaostheory/jibenakka
http://www.michael-noll.com/tutorials/writing-an-hadoop-mapreduce-program-in-python/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_board_games
http://www.worldpuzzle.org/
http://docs.eveutilities.com/emma/1.0/user_manual/index.html
http://news.nd.edu/news/32826-notre-dame-researcher-helps-make-sudoku-puzzles-less-puzzling/
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59. Az adott szakdolgozatot ismertesse fennhangon, minimálisan 5 perc hosszan. Térjen ki a szakdolgozat 

céljára, a felhasznált eszközökre, módszerekre és a jelölt eredményeire. 

60. A korábban megírt szakdolgozatok közül válasszon ki egyet, és egészítse ki az irodalomjegyzékét! 

61. Keressen utána, hogy milyen hivatkozási szabványok léteznek, és ezek mit határoznak meg a honlapok 

esetén! (Milyen adatokat kell mindenképpen feltüntetni?) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Citation

