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A tárggyal a kapcsolatos bármilyen kérdéssel keressétek Micskei Zoltánt.
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Kép forrása: http://www.bmeme.hu/post/132/az-ora-lenyegeben-elmarad

A gyakorlatok nem vezetettek, hanem mindenki önállóan halad végig a kiadott 
gyakorlati útmutatón, és így lehet megismerkedni az adott technológiával. Minden 
anyag elérhető már a gyakorlatok előtt publikusan, így akár otthon is el lehet végezni 
a feladatokat. Ha valaki bejön a fizikai gyakorlatokra, akkor is érdemes előtte rá 
felkészülni, legalább átfutni a segédanyagot, így sokkal hatékonyabban lehet a 
gyakorlati alkalmon dolgozni és kihasználni az ott lévő oktatói segítséget.
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A tárgy RSS-híreire javasolt feliratkozni, mert itt tesszük közzé a tantárggyal 
kapcsolatos aktuális információkat.
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A honlaphoz való bejelentkezéshez a központi BME Címtár azonosítót kell használni. 
Bővebben lásd: https://www.inf.mit.bme.hu/wiki/it/szolgaltatasok
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A levelező listákon könnyen elveszik egy-egy gyakori probléma megoldása, ezért egy 
Q&A oldalt használunk, amiben a tárggyal kapcsolatos kérdések és azok helyes 
válaszai sokkal könnyebben megtalálhatóak. 

Aki nem használt még ilyen oldalt, annak érdemes megnézni a Stack Overflow
leírását.
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How To Ask Questions The Smart Way: http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-
questions.html#before
(Ezt a leírást érdemes elolvasni, sokat lehet belőle tanulni!)

Kérünk mindenkit, hogy mielőtt kérdez valamit a Q&A oldalon:
- nézze meg, hogy nem válaszolták-e már meg a kérdést,
- nem triviális a kérdése, nincs-e benne a kiadott előadás vagy gyakorlati anyagban,
- ha kérdez, akkor megadott-e minden szükséges információt ahhoz, hogy valaki 

segíteni tudjon.
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ACM Computing Curricula: http://www.acm.org/education/curricula-
recommendations

Az informatika rendkívül széles spektrumú, ebből az eddigi tárgyak jó néhány 
területet alig érintettek még. A tárgy a megjelölt területekkel foglalkozik majd.
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A félév folyamán ezeket a területek fogjuk érinteni.
HF – az adott témához kapcsolódik az egyik házi feladat
V – kapcsolódó gyakorlati feladat a vizsgán



Ezekben a tárgyakban tanultakra építünk, főleg a fent megjelölt területek lesznek 
azok, amiket érdemes feleleveníteni.
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A klasszikus szétválasztás, hogy vannak a fejlesztők és az üzemeltetők, nem teljesen 
állja már meg a helyét manapság a technológiai változások következtében.
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Jó szoftvert csak úgy lehet írni, ha ismeri a fejlesztő, hogy később az az alkalmazás 
milyen környezetben fog működni. Már a legelső rendszerterveknél érdemes bevonni 
a leendő üzemeltetőket, és elgondolkodni, hogy hogyan lehet majd egyszerűen 
üzemeltetni az adott alkalmazást, beilleszteni az IT környezetbe. Fontos, hogy az 
alkalmazás illeszkedjen az azt futtató infrastruktúrába.
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Információ forrása: „What Powers Instagram: Hundreds of Instances, Dozens of 
Technologies”, 
http://instagram-engineering.tumblr.com/post/13649370142/what-powers-
instagram-hundreds-of-instances-dozens-of
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Kép forrása: What is DevOps all about? http://dev2ops.org/blog/2010/2/22/what-is-
devops.html
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Google, Morgan Stanley, Prezi álláshirdetések

Érdemes körbenézni a nagyobb cégeknél, hogy milyen ismeretek jelentenek ott 
pluszt.
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Ha nem egy játék alkalmazást készítünk, hanem egy nagyvállalati környezetben 
működő rendszert / kritikus rendszert / igazán nagy méretű webes megoldást.

Az általunk készített alkalmazásoknak együtt kell tudni működni az összes többi 
komponenssel és alapszolgáltatással ahhoz, hogy tényleg egy jó rendszert kapjunk.

Erre az ábrára még a félév végén visszatérünk.
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Régi tanterv tantárgyainak helyettesítését lásd: 
http://www.vik.bme.hu/document/107/original/BSc%20MI%20helyettesites%20VIK%
20v1.1.pdf
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• A határidő szigorú, a határidő lejárta után már nem lehet leadni házi feladatot 
(akkor se, ha 1 másodpercet késtél, akkor se, ha összeomlott az otthoni gép, stb.). 
Hagyjunk magunknak elég tartalékot!

• Miért kell Windowst és Linuxot is használni: ez alapján tudjuk megítélni az egyes 
platformok képességeit, lesz összehasonlítási alapunk. Pont ez az egyetemi képzés 
lényege, hogy nem csak egy konkrét megoldást ismerünk meg, hanem 
általánosabb módszereket.

A pontos követelményeket lásd: 
https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/irf/kovetelmenyek
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Opcionális szóbeli: ha valaki úgy érzi, hogy jobbra tudja az anyagot, mint a végén 
megállapított jegy, akkor a végeláthatatlan reklamálás és pontvadászat helyett az a 
lehetősége van, hogy szóbelizhet. Szóbelin az elméleti anyagba kérdezünk bele, ezzel 
+/- 1 jegyet lehet változtatni az elért eredményen. 
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TVSZ 16. § (1) mivel csak a HF-ek 2/3-a kötelező, ezért nincs pótlás
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A fegyelmi menetét lásd: „A BME hallgatók fegyelmi, kártérítési jogorvoslati 
szabályzata”
(elérhető: http://gmf.bme.hu/tartalom/01_szabalyzat/011_szab.html)
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A részletes házi feladat tanácsokat és irányelveket lásd: 
https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/irf/hazifeladat
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Ezeket a hibákat a ~200 hallgatóból átlagosan 1-2 hallgató elköveti minden évben 
minden házi feladat leadásakor.

Az ilyen hibákat csak úgy tudjuk elkerülni, ha mindig ellenőrizzük a saját munkánkat!

36



37



Figyelem: az előtanulmányi rendtől még méltányosságival se lehet eltérni, így ha 
valaki nem teljesíti az IRF-et, az leghamarabb az aktuális utáni 3. félévben veheti fel a 
Szakdolgozat tantárgyat!
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OHV visszajelzések
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Az elkészült munka stílusára, hatékonyságára, érthetőségére, minőségére, 
pontosságára is kaptok visszajelzést, és nem csak egy jegyet vagy egy pontszámot. 
Érdemes ezeket higgadtan, alaposan elolvasni, és tanulni belőlük.
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