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HF	  értékelés,	  vizsgák
§ HF:	  értékelés	  május	  16-‐ig!

o 3.	  HF,	  féléves	  összefoglaló:	  részletes	  értékelés	  a	  szokásos	  formában	  a	  
csapatwikiken

o Összefoglaló	  értékelés	  Varró	  Danitól	  a	  tárgyhonlapon
o Részjegyek,	  megajánloR	  jegyek:	  tárgyhonlapon

§ Vizsgák
o hRps://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/mdsd/exam	  

hRps://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/szolgint/exam	  
o SzolgInt

• május	  24,	  május	  31,	  június	  7
o MDSD

• május	  25,	  június	  8,	  Június	  15
o Fontos:	  a	  megajánloR	  jegyesek	  is	  jelentkezzenek	  és	  jöjjenek	  “vizsgázni”!
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MegajánloR	  jegyek
§ MegajánloR	  jegy	  feltételei

o Kiemelkedő	  egyéni	  teljesítmény
o Jó	  csapatmunka
o Extra	  feladatok

§ MDSD	  megajánloR	  jegy	  speciális	  kiegészítő	  feltétele
o Google	  Code	  /	  GitHub	  /	  stb	  open	  source	  projekt	  létrehozása	  a	  modellező-‐

kódgenerátor-‐validátor	  alapján
o Egyszerű	  projekt	  honlap	  kidolgozása

• Visszamutató	  link	  a	  kutatócsoport	  honlapjaira
• Példa:	  h8ps://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/mdsd/legjobbak	  
• További	  info:	  h8ps://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/mdsd/exam/2011	  

§ SzolgInt	  megajánloR	  jegy	  speciális	  kiegészítő	  feltétele
o Angol	  nyelvű,	  összefoglaló	  előadás	  összeállítása	  az	  általatok	  elkészíteR	  rendszerről	  

(architektúra,	  komponensek,	  megoldások)
o Visszamutató	  link	  a	  kutatócsoport	  honlapjaira
o Az	  előadás	  publikációja	  a	  weben	  (pl.	  Slideshare)

§ Határidő:	  a	  választoR	  vizsgaidőpont!	  (Be	  is	  kell	  mutatni.)
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EMF-‐INCQUERY	  Bug	  Hunt	  játék
§ Végső	  határidő:	  2012.	  május	  15.
§ A	  bugok	  kereséséhez	  a	  CI	  buildet	  kell	  használni

o hRp://viatra.inf.mit.bme.hu/update/incquery-‐ci/	  
o Érdemes	  gyakran	  frissíteni	  innen!

§ Reprodukálható	  issue	  bejegyzés	  a	  csapat	  tracon
o “fixture”	  (környezet,	  verziók,	  modellek,	  példakód)

§ Elfogadjuk,	  ha	  két	  csapat	  ugyanazt	  a	  hibát	  megtalálja
o Abból	  indulunk	  ki,	  hogy	  nem	  kommunikáltok	  egymással

§ Pontozás
o 1	  jó	  bugreport	  =	  +1	  pont
o 1	  patch	  a	  javításhoz	  =	  +2	  pont

§ A	  3	  legtöbb	  pontot	  gyűjtő	  egyént	  díjazzuk!
o Aktuális	  állás:	  h8p://viatra.inf.mit.bme.hu/incquery/bughunt	  

§ Minden	  résztvevőnek
o Oklevél
o viatra.inf.mit.bme.hu	  /	  Eclipse.org	  honlap	  köszönetnyilvánítás
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