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2 Bevezetés 

Az informatika számos területén megtalálható a kiterjeszthető leíró nyelv, vagyis az eXtensible 

Markup Language, röviden XML. [HL2, HL3] Ezt a nyílt formátumú nyelvet először 1998. február 

10-én publikálták, és az 1.0-ás verziója 2008. november 26-a óta W3C ajánlás. Az XML strukturált 

adatokat képes leírni szöveges formátumban, ezért is jelenik meg nagyon sok helyen. Előfordul a 

szabványos webes szolgáltatások kommunikációjától elkezdve a konfigurációs állományokon 

keresztül a végfelhasználói fájlformátumokban, vagyis megtalálható a legkevésbé sem szakértő 

felhasználó számítógépén is. Azért kezdtem el foglalkozni az informatikai világ „latin”-jával, mert 

az XML is – a latin írásmódhoz hasonlóan – rugalmas és praktikus definiálást tesz lehetővé, és hamar 

elterjedt. Térhódítása tapasztalható minden informatikai területen. Megjelenik az összes nagy 

információtechnológiai cég fejlesztésében, a webes kommunikációban, az integrációs problémák 

megoldásában és konfigurációs feladatok strukturált leírásánál, mégsem kap akkora figyelmet az 

informatikusok oktatásában, mint egy-egy – néha csak rövid időre – felkapott újdonság. 

2.1 Előzmények és a témaválasztás indoklása 

Már a 2003-ban informatika tanár szakos hallgatóként írt egyetemi szakdolgozatom alaptémája is az 

XML volt. Akkor az XML-ről szóló és natív XML adatbázisban tárolt tananyagot készítettem el, a 

hozzá tartozó webes felülettel, ahol a tartalomban való keresést és az XML köré épülő technológiákat 

használtam fel. 

A téma annyira megtetszett, hogy a doktori iskolába való jelentkezésemnél is ezt a témát 

választottam. „Az XML technológia alapjai” címmel kezdtem kutatásaimat az XML, mint szöveges 

fájlok feldolgozása, parse-olása és az XML tömörítésének lehetőségei terén. 

A jelenlegi Média- és Oktatásinformatika Tanszéken végzett oktatói munkám során egyre többször 

kezdtem el használni az XML-t, majd publikálni módszertani eredményeimet. Mostanra forrott ki 

bennem, hogy az oktatás, kutatás és fejlesztés terén elért eredményeimet összegyűjtve ebben a 

disszertációban bemutassam. 

A technológia mélyebb megismerését teszi lehetővé, ha már létező függvényosztályok helyett saját 

implementációt készítünk. Mivel az XML dokumentumokat szövegként is fel lehet dolgozni, és a 

szövegfeldolgozás amúgy is előfordul a programozó képzésben, egyenesen következik, hogy egy 

gyakorlatias példának megfelel az XML. Az oktatás módszertanban mindig is közel álltak hozzám az 

életszerű példák, de így az XML-lel összekötve még inkább szívesen foglalkoztam a témával. 
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A tanítási módszerek fejlesztésekor is segítségül hívhatjuk az XML-t. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) Informatikai Karán futó Programozási alapismeretek tárgy 

technológiával támogatott oktatása egy újabb távolodó lépés lehet az ösztönös programozástól. 

A fejezet elején említett szakdolgozatomban elkészített XML alapokra épülő tartalomkezelő, oktatási 

anyagot tároló alkalmazás már nem elérhető, de a beletöltött tananyagot azóta is használom az 

évenként meghirdetett kurzusomon. A Média- és Oktatásinformatika Tanszéken részt veszek más 

kurzusok oktatásában is, így az általam kedvelt XML-t próbálom beiktatni más órákon is. Oktatási, 

módszertani szempontból olyan új ötletek fogalmazódtak meg bennem, melyek hasznosak lehetnek. 

2.2 Célkitűzés 

Disszertációmban összefoglalom az XML oktatása, az XML felhasználása az oktatásban és más 

módszertani újítások terén tett erőfeszítéseimet. A több mint tíz éves pályafutásom alatt 

megfogalmazott hipotéziseim a következők: 

1. hipotézis: Az XML-ről és a köré épülő technológiákról szóló tananyagommal már a jelenlegi 

egyetemi informatikus-képzés korai szakaszában is bemutathatóak lennének az XML technológiák 

alapjai, melyekre építhetnének a hallgatók a későbbi tanulmányaik során. 

2. hipotézis: Az XML jó példát ad a szövegfeldolgozás oktatásához és a projektmunka 

használatához. 

3. hipotézis: Kezdő programozók oktatását segítheti egy algoritmus leíró nyelv (AML), amely lehet 

az XML nyelv kiterjesztése saját típusok definiálásával. 

4. hipotézis: A tanulás eredményességét növelheti az algoritmusok vizuális megtekintését és 

szerkesztését megvalósító XML alapú alkalmazásom. 

5. hipotézis: A szakmában elterjedt, módszertanok által használt eszközök analógiájára épülő XML 

alapú alkalmazásom támogatja a módszeres programozás oktatását. 

Az irodalmi áttekintés és az informatika, mint szakma tanulmányozása után, az értekezés az XML 

oktatásáról szól, melyet az XML felhasználása a programozás oktatásában rész követ. 

A dolgozat fő témája az XML-re és a köré épülő technológiákra alapoz. Bemutatok több oktatási 

segédeszközt, amit fejlesztettem, és ki is próbáltam. Írok ezen szoftverek alkalmazási módszertanáról. 
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3 Szakmai és irodalmi áttekintés 

A World Wide Web Consortium (W3C) [HL1] által ajánlott általános célú leíró nyelv, az XML 

tervezésénél fő célok voltak a következők [HL4]: 

1. Az XML legyen közvetlenül használható az Interneten keresztül. 

2. Az XML támogassa az alkalmazások széles körét. 

3. Az XML legyen kompatibilis az SGML-lel. 

4. Könnyen lehessen írni XML dokumentumokat feldolgozó programokat. 

5. Az XML választható funkcióinak számát abszolút minimálisan kell tartani, lehetőleg ne is 

legyenek ilyenek. 

6. Az XML dokumentumoknak ember által olvashatóknak és értelemszerűeknek kellene 

lenniük. 

7. Az XML tervezés lehetőleg legyen gyors. 

8. Az XML tervezése legyen formális és tömör. 

9. Lehessen könnyen létrehozni XML dokumentumokat. 

10. A XML jelölésében a tömörség minimális fontosságú. 

A fenti szempontok alapján megtervezett szöveges fájlban tárolt leírás formai követelményei mellett 

ellenőrizhetjük még a dokumentum struktúrájának és a benne szereplő adato érvényességét. A köré 

épülő technológiák segítségével pedig számos egyéb műveletet is elvégezhetünk rajta nagyon 

egyszerűen. Mivel a szöveges állományok kezelését minden programnyelv támogatja, ezért az XML 

ajánlások alapján implementált függvényosztályok közül kell kiválasztanunk a számunkra 

megfelelőt, hogy az végrehajtsa a műveletet. Így az alapvető szövegfeldolgozástól az adatok speciális 

megjelenítéséig találhatunk felhasználási lehetőséget az XML technológiákból. 

3.1 Az XML köré épülő technológiák áttekintése 

Az XML nyelv az SGML-ből vagyis a Standard Generalized Markup Language-ről szóló 

ISO 8879:1986 szabványból [HL6] származik, elterjedtségét annak köszönheti, hogy szöveges 

formában strukturált adatokat tárol licenszdíj nélkül. Az ember által is olvasható és érthető 

adattartalmak, illetve minden programozási nyelv által támogatott szövegfeldolgozás miatt 

széleskörű támogatottságát a köré épülő technológiák még inkább segítik. Egy XML tartalom well-

formed, magyarul jól-formázott tulajdonságát mindegyik web-böngészőalkalmazás ellenőrzi. 
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Az XML dokumentum validságát, vagyis érvényességi tulajdonságát az SGML alapok miatt DTD-vel 

lehet leírni. Ebben a dokumentumtípus-definícióban (DTD) [HL7] csak a dokumentum szerkezetét 

és a tag-ek nevét lehet definiálni. 

Ezen javít az XML Schema Definition Language (XSD) [HL8], amivel már az adattartalomra is 

tehetünk megkötéseket, ráadásul ennek a formátuma is XML. Egy XML dokumentum érvényességét 

tehát úgy tudjuk ellenőrizni, hogy csatolunk mellé egy másik XML dokumentumot, és lefuttatunk 

egy megvalósított ellenőrző eljárást. Ugyanis az XML technológiák alapötlete, hogy az először 

magasabb absztrakciós szinten definiált eljárások az XML dokumentumot bemenetként kezelik 

esetleg még más paraméterekkel együtt, amelyek egyszerű szöveges változók vagy másik szöveges 

dokumentumok lehetnek. Természetesen a különböző nyelveken és környezetekben létező 

implementációk között lehetnek eltérések, és természetesen saját implementáció elkészítésére is van 

lehetőség az interfészek betartásával. 

Egy XML dokumentum, mint szöveges fájl feldolgozásához is ajánl a W3C API-kat, melyek 

implementációja a különböző nyelveken és fejlesztők megoldásában más és más lehet. Viszont 

fontos, hogy a filozófiája megmaradjon. Az első és legegyszerűbb feldolgozási módszert a Simple 

API for XML, röviden SAX fogalmazza meg [HL22], mely szerint a szövegfájlt szekvenciálisan 

olvassa be, és a feldolgozás alatt különböző események történnek. Magára a feldolgozásra tehát úgy 

tekinthetünk, mint egy fekete dobozra, és az események kiváltódásakor meghívott eljárásokat kell 

csak megvalósítani. 

A másik filozófia szerint az egész XML fájl beolvasásra kerül egyszer a memóriába, és ott azt, mint 

egy fa adatszerkezetet, be lehet járni. A fa bejárását megvalósító algoritmusok implementálását 

segítik a Document Object Model, röviden DOM [HL23] által definiált műveletek. 

A csomópontok könnyebb elérését segíti az XPath [HL24], amely lényegében egy olyan egyszerű 

szöveges kifejezés, mellyel az adott XML dokumentum egy node-ját vagy node-jait vagy az adott 

node értékét tudjuk megcímezni. Az egyes implementációk használata abban hasonlít, hogy mindig 

az előbb említett visszatérési értékeket kapjuk meg egy XML és egy XPath kifejezés bemeneti 

paraméterhez. 

Az előző három bekezdésben említett lehetőségekkel képesek vagyunk egy XML formátumú 

szöveges fájlban tárolt adatokat feldolgozni, és azokból esetleg más formátumú kimeneti fájlt 

előállítani. Tipikus feladatok megoldását segíti az Extensible Stylesheet Language, röviden XSL 

[HL25], mellyel le tudjuk írni, hogy a transzformáló eljárás a paraméterként kapott XML és az XSL 

alapján milyen kimenetet generáljon. Ez a szöveges kimenet lehet egy egyszerű text, HTML vagy 

akár egy másik XML is. 
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Formázott bináris kimenetet, mint például egy PDF az XSL-FO [HL26, HL27] segítségével lehet 

előállítani, ahol a FO a Formatted Object-re utal, vagyis nem egyszerűen szöveges kimenetet generál. 

Az XQuery [HL28] hasonlóan XPath-hoz egy lekérdező nyelv, mely nem XML szintaxisú, könnyen 

megérthető, de széles körben használható az XML források lekérdezéséhez. Van benne lehetőség 

függvényeket írni, változókat deklarálni és ciklusokat futtatni. 

Az eddig említett nyelvek a W3C ajánlásai. De mások is, például az XML:DB csoport [HL29] is 

foglalkozott ezekkel a technológiákkal, és definiált is egy nyelvet, az XUpdate-t [HL30], mely célja 

elsősorban XML adatbázisok tartalmának módosítása. 

Az XML:DB csoport specifikált és implementált natív XML adatbázisokhoz APIkat. Létezik több 

natív XML adatbázis implementáció is. 

3.2 Példák az XML felhasználására 

Az előző fejezetben felsorolt, az XML technológia köré épülő nyelvek, interfészek nem csak elméleti 

lehetőségek, hanem – ahogy azt már említettem – léteznek különböző implementációk azok és főleg 

maga az XML nyelv használatára. Ebben a fejezetben bemutatok néhány XML felhasználást, mellyel 

érzékeltetni szeretném, hogy mennyire elterjedt az XML használata. 

A számítógép-felhasználókat csoportosíthatjuk úgy, hogy vannak az end-user-ek, akik internetezésre, 

levelezésre, irodai feladatok elvégzésére vagy játékra használják a gépet. Ők vannak többen. Azok a 

szakmabeliek vannak kevesebben, akik ezeken kívül még fejlesztenek, üzemeltetnek vagy egyéb 

alacsonyabb szinten képesek a számítógépek kezelésére. 

A végfelhasználók közvetlenül nem találkoznak az XML-lel, de valójában más fájlok formátumát 

sem ismerik. Ugyanakkor náluk is megjelennek, hiszen amikor böngésznek, és egy XHTML lapot 

látogatnak meg, akkor – tudtukon kívül – egy XML fájl töltődik le a számítógépükre. Amikor irodai 

alkalmazást mentenek el, akkor a fájlrendszerükben megjelenik egy docx, xlsx vagy odt, ods, stb. 

kiterjesztésű fájl. Valójában ezek a fájlok tömörített fájlok, amelyek egy könyvtárstruktúrát 

tartalmaznak konfigurációt és adattárolást végző XML fájlokkal. Utóbbiak formátuma az OASIS 

Open Document Format-ja (ODF) [HL19], míg az előbbiek formátuma a Microsoft Nyílt 

specifikációs programjába tartozik. Ez saját nyílt formátum az ODF-re és az Open XML-re (ECMA-

376 and ISO/IEC-2950) épül. [HL20, HL21] 

Ebből kiderül, hogy ha közvetlenül nem is látják az XML formátumot a végfelhasználók, de 

alacsonyabb szinten sok helyen megjelenik konfigurációhoz, adattároláshoz illetve 

kommunikációhoz is ez a lehetőség. Nagyon elterjedt, csak pár példát sorolok fel most: 
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1. Webszerverek konfigurálásánál (domain.xml, …) 

2. Alkalmazások konfigurálásánál (web.xml, …) 

3. Üzemeltetésnél naplózási módok konfigurációjánál (log4j.xml, …) 

4. Adatok tárolásához (a NAV bevallásokhoz használt Általános nyomtatványkitöltő program 

(ÁNYK) program enyk kiterjesztésű fájljai XML formátumúak, vagy az UML diagramok 

lementésekor is XML fájlok készülnek, úgynevezett XML Metadata Interchange (XMI) 

fájlok) [HL5] 

5. Adattovábbításhoz web-szervizek (szabványos WS-ek SOAP-os hívásokkal) 

6. Különböző verziók közötti rugalmas használat, hiszen az XML felépítéséből adódóan 

lehetőség van csak az adatok egy részét használni, a szükségtelenekkel meg nem foglalkozni 

Így az XML nagyon jó integrációs eszköz a különböző rendszerek között. 

Kiemelném, hogy nagy adatbázis-kezelőkben is (például Oracle vagy DB2) fejlesztettek XML 

tárolásához típusokat, és speciális SQL lekérdezésekkel lehet a relációs adatbázisban az XML típusú 

adatokat szűrni. [HP41, HL31, HL32, HL33] 

Ugyanakkor natív XML adatbázisok fejlesztése is elkezdődött. [HP39, HL34, HL35] Volt több 

kísérlet ezek implementálására, de csak pár maradt életben. Sedna [HL36] utolsó 3.5-ös verzióját 

2011 novemberében adták ki, az eXistDB [HP40] 3.0-ás verziója 2015 júliusától tölthető le, az 

xIndice projekt fejlesztését az Apache leállította 2011 augusztusában, 10 év után. A Berkeley DB-t 

felvásárolta az Oracle és még árulja jelenleg a 6.0.17-es verziót (bár a dokumentációt 2009 

decemberében frissítették utoljára a 2.5.16-os verzióhoz [HL37, HL38]). 

3.3 Egyéb ipari hatások 

Az XML technológiákkal és az előző fejezetben említett példákkal nemcsak kutatásaim során 

találkoztam, hanem különböző projektekben használtam is őket. A fejlesztési projektekben ezeken 

kívül nemcsak az egyetemen oktatott objektum-orientált programozást, eseményvezérelt működést 

sajátítottam el, hanem többféle projekt-módszertant és támogató eszközt is megismerhettem. Ezek 

oktatása, megismertetése a hallgatókkal már kezd a tananyag, különösen speciális kollégiumok 

részévé válni, de a programozás oktatásba történő bevezetéskor még nincs jelen. Itt olyan projekt 

eszközökre gondolok, ahol a projektcsapat tagjai gyűjtik az információkat, forráskódokat, a 

megoldandó feladatokat és akár a teszteseteket, amelyekből dokumentációt generálhatunk. 

Több keretrendszerrel találkoztam, amelyek XML alapú leírásokkal próbálták konfigurálni az 

alkalmazásokat. Sajnos mindegyiknél előjöttek limitációk, és nem mind volt felkészülve az ilyen 

hiányosságok megfelelő kezelésére. 
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Az informatikus szakma terjedésével és specializálódásával újabb területek jelennek meg, és ezekkel 

együtt újabb, egyre magasabb szintű nyelvek kidolgozása indul el. Ilyen például az üzleti elemző 

(Business Analyst, BA), akik a BPEL vagy BPMN-t használják a folyamatok leírására, amelyek 

mögött XML van. Majd megjelentek az ilyen leírások futtatását lehetővé tevő rendszerek, vagyis ezek 

konfigurálását végzik a magasszintű elemzők. De ne felejtsük, hogy az üzleti folyamatok modellezése 

is algoritmusok elkészítésével végződött, majd végül mindig kiderült az általam ismert rendszereknél, 

hogy nem lehet tisztán konfigurációval megoldani a felmerült igényeket, így az alacsonyabb szintű 

programozási feladatok is előkerültek. 

A projektek különböző módszertanok szerint kerülnek lebonyolításra. Manapság nagyon felkapott és 

kedvelt vezényszó az agilis módszertan. De használhatjuk a vízesés modellt is, hiszen a kisméretű, 

jól definiált feladatok esetében, amilyenek egy iskolai tanóra keretein belül elvégezhetőek, még 

mindig ez a legkevésbé bürokratikus. 

A projektek további támogató eszközei között szerepelnek információk összegyűjtését segítők 

(Confluence, Wiki), forráskódok tárolására szakosodottak (CVS, SVN, Git), feladatok kiosztását és 

nyilvántartását végzők (Eventum, redmine, JIRA), tesztelést és annak nyilvántartását támogatók 

(Testlink). Természetesen ezeket mindet egyben lehetővé tevők is elérhetőek vagy modulokkal 

összekapcsolhatóak. 

3.4 Oktatás-módszertani kérdések 

Ebben a fejezetben összeszedem az oktatási tapasztalataimat, a kutatásaim közben szerzett 

információkat, az ezek közben felmerült kérdéseimet, melyekre a dolgozat további fejezeteiben 

igyekszem választ keresni. 

Oktatási tapasztalataimat a 18 éveseknél idősebb korcsoportnál szereztem, vagyis az egyetemen első 

évesektől az ötödévesekig, illetve esti és levelező képzés keretében, felnőttoktatásban. 

Oktatott témakörök tekintetében leggyakoribb volt eddig a Programozási alapismeretek és 

Számítógépes alapismeretek. Ezeken kívül HTML, XML és egyéb algoritmizálási órák határozták 

meg az oktatási feladataimat és érdeklődési körömet is.  

A programozás oktatásakor fontos figyelembe venni, hogy a tanulók között vannak teljesen kezdők, 

vannak, akik újrakezdők, már ismernek egy programozási nyelvet vagy algoritmikus-

gondolkodásban jártasak. Ez utóbbi képességet sajátíthatták el hallgatóim kisiskolásként valamilyen 

vizuális programozási környezetben, mint például a Logo vagy Scratch alkalmazása során. 
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Az ELTE-n általam is oktatott megközelítés szerint a módszeres programozás oktatása során arra 

törekszünk, hogy ne „csak” egy programozási nyelv megismeréséig jussunk el, hanem azt csak 

eszközként használjuk ahhoz, hogy látványossá, érthetővé, „kézzel foghatóvá” tegyük a feladatok 

megoldására kitalált algoritmusokat. Cél, hogy képesek legyenek több programozási nyelvet 

használni, hogy csak a szintaxist kelljen megtanulni. Ne csak egy nyelv parancsaival tudjanak 

gondolkodni és azok megfelelő kombinációját használni egy-egy probléma megoldásához. 

Ezért is nagyon fontos kérdés az „első nyelv kérdése”. A kisiskolások számára kidolgozott vizuális 

környezetek után szükség lesz a forráskód készítésre, a különböző nyelvek szintaxisainak 

megismerésére. De ezen a szinten is sokat segít az algoritmusok vizuális megjelenítése. [HP42] Az 

algoritmusok vizuális megjelenítései között megkülönböztethetjük a statikus megjelenítést és az 

algoritmus futását dinamikusan követő vizuális magyarázó modelleket. [HP43, HP44] Az 

algoritmusok vizuális megjelenítésénél tehát megkülönböztethetünk statikus és dinamikus 

vizualizálást, esetleg animálást, ahol az algoritmus futásán kívül még az adatok változásával is 

operálhatnak. Én eddig csak az algoritmusok statikus, struktúrális reprezentálásával foglalkoztam. 

Az algoritmusok vizuális megjelenítésén már az 1920-as évektől dolgoztak, az 1940-es években pedig 

Neumann János is javasolt egy módszert. [HP1, HL39] 

1972-ben pedig Issac Nassi és Ben Shneiderman készítettek egy grafikus megjelenítésű 

reprezentációt strukturált programokhoz. Ezt a blokk-diagramot NSD vagy struktogramm néven 

ismerhetjük. Ez a legkompaktabb megjelenítési lehetőség az algoritmusokhoz. 

Minden grafikus megjelenítésnél probléma azonban azok szerkesztése, főleg a későbbi módosítás a 

„kép” közepén. 

3.5 Kutatási módszerek 

Kétféle kutatási módszert alkalmaztam a munkám során. Esettanulmányt (case study) végeztem és 

akciókutatás (action research) módszerével fejlesztettem az oktatási alkalmazásaimat. 

Az esettanulmányban a tanulmány készítője a következő lépéseket végzi el: felteszi a kérdéseket, 

kiválasztja az eseteket, és dönt az adatgyűjtés technikájáról és analizálásáról, adatokat gyűjt, 

kiértékeli és elemzi az adatokat végül jelentést készít belőle. [HP50] 

Míg az esettanulmány lineáris, nem ad változtatási javaslatot a felmérésben gyűjtött adatok 

elemzésekor feltárt esetleges problémák kezelésére, csak jelentést készít, az akciókutatás már 

megoldást is ad, és ciklikusan újrakezdi a lépéseit. [HL40] 

Az akciókutatás alapjai nagyon sok területen megtalálhatóak, így használják a pedagógiai, 

módszertani kutatások és a szoftverfejlesztés területén is, például a Lean szoftverfejlesztési 
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modellben. Egy probléma azonosítása után próbálunk megoldást találni, amit először megtervezzük 

(plan) majd megvalósítjuk (act); ezután méréseket végzünk a probléma sikeres elhárításának 

bizonyításául, a mérési adatokat kiértékeljük (observ); végül az eredményekből ismét azonosítjuk a 

fennmaradt hiányosságokat, vagy új problémákat (reflect) vetünk fel, amelyekkel újrakezdjük a 

kutatási ciklust. Így az időben előre haladva egyre jobb és jobb verziókat kapunk. [HP51, HL41, 

HL42] 

 
Az akciókutatás ciklusai 

 

A dolgozatban bemutatott oktatási alkalmazásokon további fejlesztések hajthatóak végre az újabb 

hallgatói, illetve oktatói igények és az egyre jobb technológia lehetőségekből fakadóan. 

 

A disszertációm további részében a következő kérdésekre keresem a választ: 

1. Kell-e, érdemes-e az XML-t magát oktatni? Ha igen, akkor milyen mélységben szükséges az 

XML és a köré épülő technológiák oktatása? 

2. Lehet-e használni az XML-t példaként az oktatásban? 

3. Az XML, mint kiterjeszthető leíró nyelv, alkalmas-e algoritmusok leírására valamilyen 

formában? 

4. Az algoritmusok leíróját XML technológiával átalakítva vizuálisan megjeleníthetünk-e egy 

algoritmust, segíthetjük-e a szerkesztését? 

5. Az algoritmusok leírásán kívül további információk strukturált szerkezetben történő tárolása 

segíti-e a programozás oktatását? 
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4 Az XML oktatása 

Ahogy a szakmai áttekintésben láttuk az XML megtalálható az informatika minden területén. 

Ugyanakkor az oktatásban nincs ilyen nagyfokú elterjedtsége. 

4.1 Oktatással foglalkozó szervezetek vizsgálata 

Ez az alfejezet tartalmazza a kutatásaim során összegyűjtött információkat az oktatással foglalkozó 

szervezetekben előforduló XML tananyagokról. Az esettanulmányom adatgyűjtési eredménye az 

[FI-1] függelékben található. Szövegesen itt részletezem, hogy milyen ismereteket szereztem, amikor 

utánanéztem annak, hogy hol milyen formában hogyan tanítják az XML-t. Az ismétlések elkerülése 

végett a hivatkozásokat már nem írom ki, azok a függelékben tételesen elérhetőek. 

Az adatgyűjtés módszere online kutatás volt, így azok az információk szerepelnek itt, amiket az 

Interneten publikáltak, még elérhetőek, és a keresésem eredményeképpen rájuk találtam. A kutatás 

alapjául a Google-t használtam; kezdetben az elinduláshoz szabadszöveges kereséssel, majd 

tematikusan az egyetemek oldalainak keresésével, illetve azok oldalain belüli szűréssel. Ezek a 

kiinduló pontok is szerepelnek a linkek listájában. Amikor elérhető volt a website-okon a saját 

adatbázisukban a keresés, akkor ott folytattam. A tantárgylistákból elérhető leírások, tárgytematikák 

végigolvasása is előfordult. A függelékben található táblázatban témakörönként jeleztem „X”-szel, 

amit biztosan említettek, „?”-lel pedig azt, amit nagy valószínűséggel érintenek, de nem volt pontosan 

meghatározva az elérhető anyagokban. 

4.1.1 Hazai intézmények 

 Először a magyarországi egyetemek online publikált adatait vizsgáltam. 

Az ELTE-n a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék által karbantartott portálon a 

programozási nyelvek között az XML leírónyelv is megtalálható. Több órán is megjelenik, mint 

például az Adatbázisok tervezése, megvalósítása, menedzselése (IP-abATME/1), Korszerű 

adatbázisok (2+2) (IPM-08irKAEG/1) és Információs rendszerek elméleti alapjai. Ez utóbbinál a 

tematikában nem találtam meg, csak az elérhető anyagok között. Az érintett témák eltérőek és nem 

fedik le a teljes palettát. Az ELTE-n még egy speciális kollégium foglalkozik ezzel a témával, amiről 

a következő fejezetben írok. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) is több tantárgy foglalkozik az 

XML-lel és ahhoz kapcsolódó egyéb technológiákkal. Például: XML-alapú rendszerintegráció üzleti 

rendszerekben, Az XML és alkalmazásai, Az XML alapjai. Ezek között van olyan, amit az egyetem 
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normál nappali képzésében indít, de olyan is, amit felsőfokú szakképzésben oktatnak csak. Ezért 

változnak a témakörök és az anyag mélysége is. 

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán a 2008/09 tavaszi félévében volt „XML 

programozás” című tantárgy, ami XML-lel, DTD-vel, DOM feldolgozással és XSL-lel foglalkozott. 

Az XSL miatt XPath-t is kellett érinteniük. Úgy tűnik, hogy ez a tárgy csak a 2011/12-es tanév tavaszi 

félévéig volt elérhető. Ugyanakkor a „Web programozás” című tantárgy 2008-tól még a 2016-17-es 

tanév tavaszi félévében is fut, ahol XML-t, XSD-t és XSL-t tartalmaz a tananyag. Az XML-t említik 

még az „Elektronikus üzleti technológiák” és az „A rendszerfejlesztés korszerű módszerei” című 

tantárgyakban is. A „Programrendszerek fejlesztése” tárgyhoz a Bilicki Vilmos által kidolgozott 

tananyag az XML-t, az XSD-t, a DOM-t és az XPath-t írja le. Az „Üzleti webtechnológiák” tárgyhoz 

Holló Csaba tananyaga az XML-t, a DTD-t és a DOM-t dolgozza fel. 

A Szegedi Tudományegyetemen az „Adatbázis alapú rendszerek” tematikája az XML, a DTD és a 

Natív XML adatbázisok témaköröket említi. Egy jegyzetben csak az előbbi kettőt találtam meg, de 

ez nem jelenti azt, hogy az utóbbit kihagyták volna, hanem előfordulhat, hogy külön jegyzet van 

ehhez a részhez, és az XQuery-t is feldolgozza. Az „Alkalmazásfejlesztés”, „Információs 

technológiák”, „Web tartalomfejlesztés”, „Üzleti webtechnológiák” és „Fejlett programozás II.” című 

tárgyak is foglalkoznak XML-lel. Bilicki Vilmos nevével itt is megtaláltam a „Programrendszerek 

fejlesztése” című tárgyat. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán is több tárgy tematikájában megtalálható az XML. Említi 

a „Programozási technológiák” című tárgy. A „HTML, XML” még XSD-vel, XPath és XSL-lel 

foglalkozik. Az „XML adatkezelés” XSL, XSL-FO és XQuery-t mutatja még be. A „Fejlett 

adatbázistechnológiák” XQuery-t is tanít. Jeszenszky Péter neve alatt található „Fejlett XML 

technológiák” az XSD, XPath és XSL témaköröket dolgozza fel. 

A Budapesti Corvinus Egyetemen a „Szoftver-technológia I.” tárgy említi az XML-t. A „Hálózati 

technológiák II.” tárgy tematikájában már a DTD és az XPath illetve XSL is bemutatásra kerül. Ennél 

az „Internet alkalmazásfejlesztés” című tárgy bővebb, mert XSD-t is tanít. 

A Budapesti Gazdasági Egyetem felsőfokú szakképzésében a Webprogramozó szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményében is megjelenik az XML. 

A Dunaújvárosi Egyetem weboldalain elérhető tárgytematikák szerint a „PERL” és „Web 

programozás” című tárgyak megemlékeznek az XML-ről. Míg a mérnök informatikus alapképzésen 

és a Web-programozó felsőfokú szakképzésen elérhető „Internet technológiák” című tárgy 

részletesebben is foglalkozik a DTD, XSD, XPath és XSL témakörökkel. 
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A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán az „Adatkezelés XML-ben” című tárgy 

nagyon részletesen foglalkozik az XML-lel, hiszen feldolgozza a következő témaköröket: DTD, 

XSD, SAX és DOM feldolgozás, XPath, XSL és natív XML adatbázisok, XQuery. 

A Nyíregyházi Egyetemen a programtervező informatikusok Információ menedzsment specializációs 

képzésében az „XML” című tárgy is elég részletesen bemutatja az XML, SAX, DOM és XSL-t, így 

XPath-t is. Az informatika tanárképzésben elérhető „Alkalmazói rendszerek” tárgy tematikája említi 

az XML-t, XSD-t és a transzlációkat, ami valószínűleg XSL-t jelent. A szakképzésben az 

„Összefüggő szakmai gyakorlat”-nál van a tartalomban XML alapú technológiák használata 

megemlítve, míg az „Internet eszközök és szolgáltatások” című tárgy csak az ajánlott irodalomban 

sorol fel XML témájú könyvet. 

A Nyugat-magyarországi Egyetemen a Web-programozó illetve Általános rendszergazda felsőfokú 

szakképzésén elérhető „Webes rendszerek szerver oldali programozása” tárgy csak az XML-t említi, 

míg a „Webes rendszerek kliens oldali programozása” már a DTD-t, XPath-t és XSL-t is. 

Az Óbudai Egyetemen az „Adatbázis-kezelés elmélete és gyakorlata” című tárgy is elég részletesen 

feldolgozza az XML-hez kötődő témaköröket: XML, DTD, XSD, XPath, XSL és XQuery. Egy másik 

tárgy, a „Web-alapú technológiák” pedig az XQuery helyett az XSL-FO-t tanítja, és az XSD-t nem 

említette. 

A Neumann János Egyetem – korábban Pallasz Athéné Egyetem – oldalain a mérnök informatikus 

alapszakon az XML-t tartalmazzák a „Vállalati információs rendszerek I.” és „WEB-programozás 

II.” című tárgyak. Natív XML adatbázisokkal foglalkozik az „Adatbázisok II.”. Még a „Vizuális 

programozás” tárgy tematikája említi az XML-t és a natív XML adatbázisokat. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a „Nyelvtechnológia alapjai” című tárgy témái között ott van 

az XML, DTD, SAX, DOM, XPath és XSL. 

A Széchenyi István Egyetemen pedig a „WEB-technológia 1” tárgy foglalkozik az XML-lel és 

DTD-vel. 

 

Elérhetőek még XML-t oktató anyagok magyarul a Szabad Információs Társadalom weboldalán és 

Bíró Szabolcs tananyaga „Szövegfeldolgozás XML alapokon” címmel a Tankönyvtár-on. 
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4.1.2 Külföldi példák 

A külföldi egyetemek közül sajnos nyelvismeret hiánya miatt csak az angol és német nyelven elérhető 

weboldalakat tudtam feldolgozni. Az angolszász vonatkozású államok, országok egyetemeinek sem 

mindegyikét voltam képes áttekinteni, ezért csak az első kétszáz – mint mértékadó – közül 

válogattam. 

A Massachusetts Institute of Technology-n több tárgy is foglalkozott vagy foglalkozik az XML-lel. 

A „Special Problems in Architecture Studies” tematikája csak az XML-t említi, de a letöltött 

anyagokban már DTD-t is találtam. A „Biomedical Information Technology” az XML-en kívül natív 

XML adatbázisokkal és XQuery lekérdezésekkel is foglalkozik. A „6.893: Database Systems” tárgy 

is oktatja a natív XML adatbázisokat az XML-en kívül, ráadásul a SAX és DOM feldolgozásokat is. 

A „1.264J / ESD.264J Database, Internet, and Systems Integration Technologies” tárgy a legteljesebb, 

mert az előzőeken kívül még az XPath és az XSL témaköröket is előveszi. 

A Harvardi Computer Science tárgylistát végigböngészve két tárgyat találtam, ami XML-lel 

foglalkozik. Az „XML with Java, Java Servlet, and JSP” foglalkozik XML, DTD, XSD, SAX, DOM, 

XPath, XSL és Xquery témakörökkel. A „Web Development Using XML” az előzőeken kívül még 

az XSL-FO és Natív XML adatbázisok témakörét is érinti. 

A Stanford kurzusainak listájában négy említhető tárgyat találtam. A „Callback Me Maybe: 

Contemporary Javascript (CS 42)” az XML-t és a DOM feldolgozást említi. Az „XML Data” az XMl 

mellett DTD-vel és XSD-vel foglalkozik. Az utoljára 2007-ben meghirdetett „XML and Databases 

(CS 345B)” az előzőeken kívül az XSL-t és XQuery-t tárgyalta. Míg az „Introduction to Databases 

(CS 145)” temítikája az XPath-t is említi. 

A Berkeley-n az utóbbi évek tárgyai között nem találtam olyan kurzust, ami az XML-t említi a 

tematikájában. 2003 és 2005 között induló „XML and Related Technologies” tárgy XML, XSD, 

XPath és XSL témaköröket dolgozta fel. A 2007-től 2011-ig futó „Concepts in Computing with Data” 

című tárgy a statisztikai számításokhoz szakterültet-specifikus R programozási nyelvvel foglalkozott, 

de az XML-t tanította. A 2006 és 2013 között meghirdetett „XML Foundations” című tárgy az XML, 

XSD, XPath, XSL és XQuery témaköröket oktatta. 

Az Oxford-on „Extensible Markup Language” címen találtam kurzust, ami az XML, XSD, XPAth és 

XSL témaköröket dolgozza fel. 

A kanadai University of Toronto kurzuslistájában egyik tárgy sem említi, hogy az XML-lel 

foglalkozna. 

A University of British Columbia kurzuslistájában pedig csak egy tárgyat, a 2005-től 2016-ig 

meghirdetett „Introduction to Database Systems” címűt találtam, ami XML, XPath és XQuery-t oktat. 
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A svájci Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich) tantárgyai közül a „Using R for Data 

Analysis and Graphics” és „Programming with R for Reproducible Research”-hoz letölthető anyagok 

között szerepel az XML, DTD és XPath. Valószínűleg még szó esik a SAX, DOM és XSL-ről is. De 

nem csak a statisztikai tanszék R nyelvről szóló anyagai között, hanem a 2012-es „Big Data” című 

tárgy is említi a következőket: XML, DTD, XSD, XPath és XQuery. Sajnos a többi és újabb tárgyak 

adataiért be kellene lépni az online rendszerbe, ahova nincs azonosítóm, így csak ezekhez volt 

elérhető tananyag, amiből dolgozni tudtam. 

Az ausztrál Monash University weboldalán az „Information retrieval systems” című tantárgyhoz 

2006 és 2008 közötti anyagokat találtam meg CS3201 kóddal, XML, DTD, XSD és XSL szerepel az 

anyagban, de az XPath-t is kellett érinteniük. Azóta FIT5166 kóddal fut ugyanezen a néven, de a 

kurzus anyagait csak bejelentkezés után lehet elérni, így nem tudtam ellenőrizni, hogy azóta történt-

e változás a tananyagban. 

Az ugyancsak ausztrál The University of Sydney „E-Business Engineering” című kurzusához is csak 

2007-es anyag található meg a weben a COMP5347 kód alatt. Ebben az XML és XSL van 

megemlítve, de valószínűleg az XPath, DTD és XSD-ről is szó esik. Ugyanitt a „Foundations: Internet 

Software Platforms” (ELEC5742) tananyagában 2010 és 2014 között az XML és DTD volt benne. 

A szingapúri National University of Singapore oldalain is említik az XML-t, de sajnos a nyílt weben 

nem találtam olyan tananyagot, ami bizonyítaná, hogy az oktatásban szerepel. 

Németországból a Freie Universität Berlin anyagait néztem át először, ahol 2008 előtti anyagok 

publikusak, míg az azutáni információkhoz be kell jelentkezni. A „Datenbanksysteme II” című tárgy 

tematikjában az XML-t és DTD-t említik, de a tananyagban SAX, DOM, XPath, XSL és XSL-FO-ra 

történő utalásokat is találtam. A „Softwaretechnik” tárgy tematikájában ugyan nem említenek a 

témakörből semmit, de az anyagban XML és DOM megtalálható. Ugyanez igaz a „Projekt 

Webdienste Wong - World of Networked Games” című tárgyra is. A „Digitale Editionsmethoden” 

című tárgyban pedig XML, DTD, XPath és XSL kerül megemlítésre. 

A Technische Universität München oldalain is több helyen található utalás az XML-re és a 

kapcsolódó technológiákra. A „Transformation von XML-Dokumenten” című anyagban 

foglalkoznak az XML-lel, XPath, XQuery, XSL és XSL-FO témákkal. Az „Einsatz und Realisierung 

von Datenbanksystemen” című tárgy „XML und Datenbanksysteme” témaköre feldolgozza az XML, 

XPath és XQuery-t, míg a „Foundations in Data Engineering” című tárgyban a „Other Data Models” 

témakörben az XML, DTD, XSD, XPath és XQuery kerül terítékre. A 2007/08-as tanévben a 

„Database-Supported XML Processors” című tárgy részletesebben foglalkozik e témákkal. XSL-FO 

és natív XML adatbázisokon kívül mindent magában foglal. 
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A Universität Tübingen oldalai szerint a 2012/13-as tanévig az előző bekezdésben említett „Database-

Supported XML Processors” című tárgyat ugyanazzal a tartalommal ugyanaz az oktató tartotta. Majd 

onnantól „Advanced SQL” néven kevesebb témakört dolgozott fel az órákon. 

 

Az egyetemeken kívül még utánajártam az online elérhető kurzusoknak, hogy ott milyen formában 

oktatják az XML-t. Kiinduló pontnak az online kurzusok listáját és a MOOC-ok gyűjteményét 

tartalmazó, listázó oldalakról indultam. A coursetalk.com például tartalmazza a KhanAcademy, 

Stanford Online, Coursera, edX és további porátálokon elérhető kurzusokat. Itt 184 említi az XML-t, 

ebből 19 ingyenes. Minimum négy csillaggal az ötből hét kurzus rendelkezik, amiből 4 ingyenesen 

elérhető. 

Az open2study.com-on a keresés idejében éppen nem volt XML-lel foglalkozó kurzus. 

Ugyanakkor az edX.org-on kettő is említette, de csak az XML-t. Ezek a „Professional Android 

Developer” GalileoX által és a „Supply Chain Technology and Systems” az MIT készítésében. 

Az Alison-on 8 kurzus említi az XML-t, de egyik sem erről szól konrétan. 

A Lynda-n elérhető kurzusok közül 6 említi. 

Az Udemy-n konkrétan az XML-lel és XSD-vel foglalkozik az „XML and XML Schema Definition 

in Easy Steps”, míg a „Learn XML Programming” az XPath és XSL témaköröket is feldolgozza és 

további 39 kurzus említi az XML-t. 

Az online-learning.com 6 hetes, heti négy óra foglalkozást igénylő és 279 amerikai dollárba kerülő 

kurzusa a legrészletesebb, ami XML, DTD, XSD, XPath, XSL, XSL-FO és XQuery témakörökkel 

foglalkozik. 

Az Association for Computing Machinery (ACM) oktatási tananyagokat ajánl, melyek pár évente 

publikálásra kerülnek. Ezek között a 2001. év decemberében publikált „Computing Curricula 2001 

Computer Science” anyag még nem említi az XML-t, de a 2006-os „MSIS 2006: MODEL 

CURRICULUM AND GUIDELINES FOR GRADUATE DEGREE PROGRAMS IN 

INFORMATION SYSTEMS” az „IT Infrastructure (Level 2)” témaköre a webszolgáltatásoknál már 

foglalkozik az XML-el. A 2008-ban publikált „Information Technology Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Information Technology” már az „Information Management (IM) 

Data Organization Architecture, Managing the Database Environment, Intersystem Communications, 

Data Mapping and Exchange” és „Web Systems & Technologies” témakörökben már felsorolja az 

XML, DTD, XSD, SAX, DOM, XPath és XSL technológiákat is. Ugyanebben az évben egy másik 

publikáció, a „Computer Science Curriculum 2008” csak az XSD-t nevezi meg az „Information 
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Management DataModelling” témakörében. Ennek a publikációnak a 2013-as verziójában már az 

„Information Management (IM)” a „Data Modeling és „Introduction to Databases” témakörökben is 

szerepel az XML, sőt DTD, XSD, XPath, XSL és XQuery is helyet kap a tematikában. 

4.2  „Adatkezelés – XML” című tantárgy bemutatása 

Az előző fejezetben bemutattam, hogy hol hogyan oktatják az XML-t. Ebben a fejezetben az ELTE-n 

speciális kollégiumként, az ELTE-s NEPTUN-ban IKI-AXFG és TANM-INF-300-XML kódokon 

meghirdetett „Adatkezelés – XML” című tárgyat mutatom be, amit 2002/03-as tavaszi féléve óta 

tanítok az általam kidolgozott tematika és tananyag alapján. 

Eredetileg az informatika tanár szakon kötelezően választható blokként indult, de 50-50%-ban veszik 

fel informatika tanárképzésen részt vevő hallgatók és a programtervező informatikusok. A tárgy az 

adatbázisok és a rájuk épülő integrált környezetek megismertetését tűzte ki célul. Akkor az 

informatika tanár szakon a hallgatók összesen 2+2 (később 2+3) órában tanultak adatbázis-kezelést, 

mely idő nagyon kevés ahhoz, hogy megfelelő mélységben ismertessük a napjainkban oly fontos 

informatikai területtel kapcsolatos tudnivalókat. A W3C szabványainak, a szemantikus WEB 

építőelemeinek egyre nagyobb elterjedtsége miatt az XML technológiát választottuk, hogy a blokk 

egyik félévében lehetőséget kapjanak a tanár szakos hallgatók az adatok formális illetve formázott 

megjelenítésének megismerésére. Így a hallgatók egy félév alatt betekintést kapnak az új formális 

leírónyelvek használatába. Emellett foglalkozunk a félig strukturált adatok adatbázisban történő 

tárolási lehetőségeivel. Ez egyrészt érinti a relációs modell kiegészítési lehetőségeit XML adatok 

tárolására, másrészt megismerkedünk natív XML adatbázissal is. 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy egyénileg vagy csoportosan elkészített XML-t 

használó beadandó feladat bemutatása és megvédése, valamint egy zárthelyi dolgozat legalább 

elégségesre történő megírása. 

A tematika tartalmazza a következőket: adatbázisok reprezentálása, adatok leírása, XML szintaktika, 

jól-formázott leírás. Adatmegszorítás dokumentumtípus-definícióval illetve sémával (DTD, XSD 

schema), érvényesítés. SAX és DOM programozási lehetőségek. Xpath: adattagok címzése. XML 

dokumentum transzformálása (XSL, XSLT), formázott megjelenítése (akár PDF-ben). Natív XML 

adatbáziskezelő, például az Xindice. 
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A tematika részletesebben hetekre lebontva: 

1. Adatbázisok reprezentálása, adatok leírása, egy szintaxisa, HTML ismeretekre építve XML 

bemutatása, különös tekintettel a szintaxisra (XML, well-formed) 

2. Dokument Típus Definíciós állomány formátuma és validálás (DTD, validation) 

3. Sémák, séma nyelvek formátumának bemutatása. Érvényesítés (XSD, validation) 

4. Simple API for XML és Document Object Model bemutatása Javascript vagy Java 

segítségével 

5. SAX és DOM összehasonlítása, használhatóság különböző esetekben 

6. Lekérdező nyelvek, XML dokumentum adatainak címzése. Szintaxis, függvények. (XPath) 

7. Stílusleíró nyelv formátuma, nyelvtana, függvények (XSL) 

8. Stílusleíró nyelv formátuma, nyelvtana, függvények. Folytatás. Transzformálás kliens 

illetve szerver oldalon (XSLT) 

9. Az Xindice natív XML adatbáziskezelő bemutatása. Telepítés, adminisztrálás 

10. XML adatkezelés Xindice-ben. Lekérdezőnyelvek gyakorlati használata, példák XPath 

lekérdezésekre 

11. XML:DB XUpdate használata 

12. XML dokumentumok alkalmazásai, felhasználása különböző technológiákkal: JavaScript, 

Java, JSP, PHP 

13. Zárthelyi dolgozat (ZH) 

14. Beadandó bemutatása, szükség esetén pót ZH, jegybeírás 

Ajánlott irodalomként a [HP45], [HP46], [HP47] és [HP48] kerültek megnevezésre a [HL1], [HL2], 

[HL3], [HL4], [HL7], [HL8] és [HL9] linkeken túl. 

A heti 90 perces óra úgy épül fel, hogy az első 30-40 percben interaktív előadásban az új anyag kerül 

ismeretetésre, majd a hátralévő időben mindenki a saját számítógépén elvégzi a kitűzött gyakorlati 

feladatokat. 

A beadandó feladatban a félév során megismert technológiák használatát kell alkalmazni és 

bemutatni. A zárthelyi dolgozat két részből áll. Ez első 30 perc az elméleti rész, amikor fogalmak és 

kapcsolatok, vagyis összefüggések illetve különbségek leírása történik papírra, majd ezt követi egy 

gyakorlati rész, ahol számítógépen kell hibát keresni, javítani vagy létrehozni valamit a témában. 

Például az [FA-1] függelékben található egy ZH feladatsor. 

A hallgatók visszajelzései azt mutatják, hogy szeretik a tárgyat és érdekes, hasznos dolgokat tanultak 

meg. Néhány vélemény megtalálható az [FA-2], [FA-3], [FA-4] és [FA-5] függelékekben. 
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4.2.1 Első tézis 

Az XML-ről és a köré épülő technológiákról szóló tananyagommal már a jelenlegi 

egyetemi informatikus-képzés korai szakaszában is bemutathatóak lennének az XML 

technológiák alapjai, melyekre építhetnének a hallgatók a későbbi tanulmányaik során. 

Az előző fejeztekben látszik, hogy az egyetemek oktatási anyagai között sok helyen és többször 

jelenik meg az XML. Néhol csak egy tárgy néhány óráján van szó róla, máshol egy teljes kurzust 

kitesz. Valahol csak adatreprezentációs lehetőségként említik, de strukturált adatbázisokkal is 

összehasonlíthatják. 

Több kollégámmal észrevettük, hogy a mai informatikus-képzésben kikerülhetetlen az XML 

megemlítése, így újra-és-újra szóba hozzák, összehasonlításokat tesznek vele, építenek rá. De a 

kutatásom során talált, az XML-vel foglalkozó tárgyak közül csak pár érinti az összes XML 

technológiát, és nincs jelen kötelező alapozó tárgyként. 

Az itt taglalt példa és a „Webfejlesztés 1.” című kurzus tapasztalati döbbentettek rá, hogy előre 

kellene venni az oktatásban. Így egy korai bevezető kurzus XML tudására építve a későbbi tárgyak 

óráin nem kell időt szánni ugyanerre az anyagra, és az itt megismert informatikai fogalmakat, 

módszereket már fel tudják használni. 

Az egy félévre tervezett és itt bemutatott tananyagom az egyik legbővebb, mely megismerteti a 

strukturált adatokat és velük együtt a típusokat. Bevezet a szöveges fájlok világába, a szekvenciális 

feldolgozásba, de a memóriában tárolt faszerkezetet és interface-eket is érinti. Absztrakt, magasabb 

szintű gondolkodásra ösztönöz a konfigurációs megszorításokon keresztül. 
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5 Az XML felhasználása az oktatásban 

Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a fejlesztéseim, kutatásaim és az oktatás során hol használtam 

az XML-t. 

5.1 Szövegfeldolgozás gyakoroltatása 

Több kurzus tematikájában előfordult a szövegfeldolgozás. Ezek gyakorlati oktatása során 

legtöbbször olyan egyszerű problémák megoldása a feladat, melyek nem elég látványosak. Az élmény 

helyett csak az algoritmikus megoldásra koncentrálnak, és mondvacsinált problémákat vagy már 

absztrahált feladatot próbálnak megoldani. Ilyen például a kurzushoz ajánlott jegyzetből [HP35] egy 

szövegfájl szekvenciális feldolgozásához szükséges szóolvasás algoritmus implementálása. 

Ebbe a témakörbe találtam ki egy új problémát, melyben XML-t kell beolvasni, és HTML-t kell 

gyártani az adatokból. Kidolgoztam hozzá az óravázlatot, a bemutatandó és kiosztandó tananyagot, 

illetve a keretrendszert, majd kipróbáltam az egyik kurzus oktatása során, és felmérést végeztem a 

résztvevő diákok körében. 

5.1.1 Tananyag 

Az XML témaköréből választott feladat egy egyszerű szekvenciális szövegfeldolgozás, ami a SAX 

lényege. Két 90 perces órához dolgoztam ki a következő óravázlatot. 

5.1.1.1 Első óra 

• Bevezetés (Gépek indítása és a kérdőív első részének kitöltése) – 5 perc 

• XML áttekintés – 15 perc 

o HTML. Mi a különbség a HTML és az XML között? Mire jó? Miért használjuk? 

o Szöveges fájl: olvasható, feldolgozható, … 

o Jól formázottság (Well-formed) 

o További megszorításokat vezettünk be, hogy egyszerűbb legyen az implementáció: 

Nagyon jól formázott (“Very well”-formed) 

• XML feldolgozás – 10 perc 

o DOM 

▪ fa adatszerkezet 

o SAX (részletesebb bemutatás): dokumentum eleje (startDocument), dokumentum 

vége (endDocument), elem eleje (startElement), elem vége (endElement), karakterek 

(findCharacters) és egyéb események 
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• SAX_template alkalmazás bemutatása – 15 perc 

o Az anyag letöltése és kicsomagolása 

o SAX_example futtatása 

o Ismerkedés a SAX_template alkalmazás felületével, típusaival, változóival és 

függvényeivel 

• 1. gyakorlat – 25 perc 

o SAX feldolgozás megvalósítása 

▪ Az eseményfüggvények megtervezése: Hogyan készítsünk HTML táblázatot az 

adatok megjelenítéséhez? 

▪ Kódolás a SAX_template alkalmazásba 

• 2. gyakorlat – 20 perc 

o getAttributeValue függvény megvalósítása 

▪ A lineáris keresés tétele 

▪ Kódolás a SAX_template alkalmazásba 

• Házi feladat 

o Folytassa és fejezze be a kódolást! 

5.1.1.2 Második óra 

• Bevezetés (Gépek indítása és emlékeztető az előző órára) – 5 perc 

• 3/a. gyakorlat – 20 perc 

o parseXML függvény megtervezése 

• 4/a. gyakorlat – 20 perc 

o Segédeljárások megtervezése 

• 4/b. gyakorlat – 20 perc 

o Segédeljárások megvalósítása a SAX_template alkalmazásba történő kódolással 

• 3/b. gyakorlat – 22 perc 

o parseXML megvalósítása a SAX_template alkalmazásba történő kódolással 

• A kérdőív második részének kitöltése – 3 perc 

• Házi feladat 

o Folytassa és fejezze be a kódolást! 

o Írja át a SAX_handler-t, hogy táblázat helyett listában jelenítse meg az adatokat. 

o ReadCDATASection megvalósítása 

o Hogyan lehet általánosítani a parseXML eljárást? Módosítsa úgy, hogy minden (nem 

csak nagyon jól formázott) XML fájlt tudjon kezelni! 

Egy másik elképzelés szerint más a tananyag feldolgozásának sorrendje. Ekkor az első órán a 

hallgatók kódolják a függvényeket az adott algoritmusok szerint, és csak a második órán értik meg 

az XML feldolgozó célt. Összefoglalva: hallgatóimnak bemutattam az XML-t és a SAX feldolgozás 

filozófiáját, majd egy keretrendszerbe lekódolták a saját alkalmazásukat, ami XML-ben tárolt 

adatokat böngészőben jelenített meg HTML táblázatként. 

Az órát a [FS-1] függelékben megtalálható kivetített prezentáció vezette. A [FS-2] függelékben pedig 

a kiosztott tananyag olvasható. 
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5.1.2 Keretprogram 

Lazarus IDE-ben valósítottam meg egy grafikus felülettel rendelkező alkalmazást, mert annál a 

csoportnál, ahol ezt a tananyagot tanítottam a Lazarus IDE környezet volt adott. Természetesen más 

környezetekben és programozási nyelveken is megvalósítható lenne, mint például Delphi-ben, .NET 

framework-ben vagy Java-ban. De fontosnak tartom, hogy grafikus felülettel rendelkezzen és ne csak 

konzol alkalmazásként fusson. Ezzel biztosítottam a hallgatóknak ez első újdonságot a megszokott 

sablontól eltérően. 

A keret tehát előre el volt készítve, így a hallgatóknak csak a függvények törzsét kellett lekódolniuk. 

A [SL8] linkről letölthető a kipróbáláshoz szükséges anyag. A keretrendszer három fő 

forrásállományt tartalmaz. A unit1.pas a program fő törzse a megjelenítéshez. Ezt nem kell és nem 

szabad módosítani. A saxunit.pas tartalmazza a feldolgozó eljárásokat és segédfüggvényeket. 

Ebbe kell lekódolni a hallgatóknak a hiányzó kódrészleteket. A harmadik, SAX_handler.inc fájl 

is hasonlóképpen módosítandó, de ez az eseményfüggvényeket tartalmazza. A házi feladatban 

szereplő táblázat helyett lista megjelenítésének kódolásakor csak ebben kell változtatni, hiszen a 

kimenet generálását végző függvények vannak itt, míg a bemenet olvasása, a bonyolultabb kód van 

a második fájlban. 

Az alkalmazásnak nagyon egyszerű felülete van, mely a következő ábrán látható. 

 

Az alkalmazás felülete 

A kódban előre definiált típusok és változók vannak, ezeket nem kell módosítani az eljárások és 

függvények implementálása közben. Külön típust definiáltam egy attribútum nevének és értékének 

tárolásához. Mivel több attribútum is lehet, így egy listát is létrehoztam, amely az attribútumok 

darabszámát és azok tömbjét tartalmazza. Ezek láthatóak a következő táblázatban. 

Tattribute = Record 
  name : String; 
  value : String; 
end; 

TattributeArray = Array 

(1..100 : Tattribute); 
TattributeList = Record 
  count : integer; 
  item : TAttributeArray; 
end; 

Előre definiált típusok 



28 / 134 

 

A SAX osztályban lévő fő változók maga a szöveges fájl, a naplóbejegyzések tárolója és az előállított 

kimenetet tartalmazó szöveg. Ezek neve és típusa itt látható: 

parsedStr:String; log:String; f_xml:TextFile; 

Fő változók 

Szükség van néhány segédváltozóra is. A ch változóba történik a karakterek előreolvasása, az s és 

s1 pedig a karakterek gyűjtésére szolgál, az XML nyitó tag-jében lévő attributumok kezelését segíti 

az ename és value változók illetve az attributumok listája az att_list változóban. A p változó 

fogja tárolni az egyenlőségjel („=”) pozíciójának sorszámát, míg az i a ciklusváltozó. Logikai 

változók segítségével jelezzük, hogy a tag (endoftag) vagy a node (endofnode) végénél járunk-e. 

A fő változók eléréséhez szükségünk lesz úgynevezett getter/setter eljárásokra (setString, 

getString, setLog és getLog) és ezekhez hozzá is kell fűznünk újabb részeket (addString és 

addLog). Az XML feldolgozás fő eljárása a parseXML. Ezek helyes futásához szükség van a 

táblázatban olvasható eljárásokra is. 

readForwardACharacter: String; Egy karakter beolvasása 

readToLess: String; Kisebb jelig olvas 

readToGreater: String; Nagyobb jelig olvas 

readAWord(endoftag: Boolean;endofnode: Boolean): 

String; 
Beolvas egy szót 

readCDATASection: String; Beolvassa a CDATA részt 

readAttributesTo(att_list:TAttributeList; 

endofnode: Boolean); 
Beolvassa az attributumokat a listába 

getAttributeValue(attr_list:TAttributeList;aname: 

String): String; 
Visszaadja az adott attributum értékét 

az attributumok listájából. 

Segédfüggvények 

A SAX_handler.inc fájlban lévő startDocument, endDocument, startElement és 

findCharacters eljárásokat kell felülírni, mint eseményfüggvényt az XML fájl SAX 

feldolgozásához az egyes feladatokban. 

A hallgatók csak a függvények fejlécét kapják meg a sablonban. A feladatuk pedig az, hogy kitalálják 

és lekódolják a függvénytörzseket. 

Következtetés: Az előző fejezetben látható, hogy elkészítettem egy XML-t használó példát a 

szövegfeldolgozás oktatásához. 
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5.1.3 Kérdőív és kiértékelése 

Egymást követő két évben összesen három csoport óráján próbáltam ki a tananyagot. A hallgatók 

minor BsC-s, informatika tanárszakos hallgatók voltak a Programozási alapismeretek (M1,M2) 

kurzuson. 

Az első évben egy órára kaptam lehetőséget, hogy kipróbáljam az új tananyagot, de akkor nem volt 

elég az idő az algoritmusok implementálására, csak azok megbeszélésére. A második évben a két 

csoport közül az egyikben nem kapták meg a hallgatók a segítő tananyagkivonatot az óra elején, míg 

a második csoportban igen. Függetlenül ettől úgy gondolom, hogy a második csoport hallgatói sokkal 

aktívabbak, és érdeklődőbbek voltak. Az első csoportban nem válaszolta meg senki azt a kérdést, 

hogy „Melyik tag-ekkel lehet táblázatot definiálni a HTML-ben?”. A válasz a table, tr és td lett 

volna legalább. A HTML tudásuk megvolt, csak túl egyszerűnek érezték a kérdést. Vagy nem voltak 

elég aktívak és idegenkedtek az ismeretlen tanártól és új témájától. A második csoportban kétfős 

csapatokban kódoltak különböző függvényeket. A hallgatók hatékonyabbak voltak ebben a „mini-

projektben” az egyes függvények kódolásának tekintetében, de végül már nem sikerült futtatni 

egyben a teljes alkalmazást idő hiányában. 

Az órák alatt kollégáim segítségével feljegyeztük az eltelt időt az óravázlat egyes pontjaihoz. A 

tervezett időzítés csak az óra végére, az implementálásnál csúszott el, amit a gyakorlatlansággal lehet 

magyarázni. 

Megkértem a hallgatókat, hogy töltsenek ki egy kérdőívet. A kérdőív két részből állt, melyből az első 

kérdéseket az óra elején kellett megválaszolniuk. A hallgatók önmagukat értékelték a következő 

táblázatban felsorolt hat témában 1-től 5-ig számozott skálán, ahol az 1 a „nem felet meg”-et jelenti, 

a 2 az „elégséges”-t, a 3 a „közepes”-t, a 4 a „jó”-t míg az 5 a „kiváló”-t.  

„Webfejlesztés 1.” című választható tárgyból elért jegy (ha nem jártál, hagyd üresen) 

HTML ismeret (saját vélemény) 

XML ismeret az óra előtt (ha ismeretlen a téma, akkor 1) 

XML feldolgozási ismeret az óra előtt (ha ismeretlen a téma, akkor 1) 

Pascal programozási nyelv ismeret 

Lazarus IDE ismeret 

Kérdőív első része 
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Az óra végén megválaszolandó kérdések közül az utolsó kettőre szabadszöveges választ kellett adni, 

míg a többiben ugyanúgy ötös skálán osztályoztak. A táblázatban olvashatóak a kérdések: 

Mennyire figyeltél az órán? 

A tudásod az óra végén a témával kapcsolatban. (Hogy érzed?) 

Osztályozd a gyakorlat témáját 

Osztályozd a gyakorlat menetét 

Osztályozd a gyakorlatvezető felkészültségét 

Osztályozd a gyakorlatvezető előadásmódját 

Értékeld a keretprogramot a megjelenés szempontjából 

Értékeld a keretprogramot a használhatóság szempontjából 

Értékeld a keretprogramot a fejlesztés szempontjából 

Osztályozd a 1. SAX feldolgozást („eseményfüggvények írása”) 

Osztályozd a 2. getAttributeValue megvalósítását (lineáris keresés tétel) 

Osztályozd a 3. parseXML megvalósítását (összetett, gondolkoztató feladat) 

Osztályozd a 4. segéd eljárások megvalósítását (egyszerűbb, „pontosabb” feladat) 

Mi tetszett (különösen) az órán? 

Mi NEM tetszett (egyáltalán) az órán? 

Kérdőív második része 

A válaszokból kiolvasható volt, hogy a HTML tudásuk közepes (3) és nem rendelkeznek mélyebb 

XML ismeretekkel (1,175). Sajnos a mérsékelt (2.8) Pascal programozási nyelv-ismereteiknél 

gyengébb (1.85) a Lazarus IDE ismeretük még saját bevallásuk szerint is. Figyelműket jól (3.8) 

lekötötte és úgy érzik hogy valamit azért tanultak (2.5). A témát jónak (4.05) találták és a menetét is 

(3.9). Engem, mint tanárt, is értékeltek, felkészültségemet (4.65) és az előadás módomat (4.15) is 

jónak ítélték. Az utolsó négy kérdés válaszainak átlaga 0.7-del jobb lett abban a csoportban, ahol 

kézbe kapták a tananyagot. A keretprogramot jónak (4.01) értékelték, és ez is magasabb pontszámot 

kapott a második csoportban. A SAX feldolgozás értékelése 0.5-del lett jobb a második csoportban, 

átlagosan pedig közepes (3.3). A getAttributeValue megvalósítását közepesre (3.05) értékelték. Ez 

csak egy kódolási feladat lett volna, ha emlékeztek volna a lineáris keresés algoritmusmintára, de 

sajnos nem tudták. Az utolsó két feladatot nem értékelték túl jóra (3), mert az első órán csak átnéztük 

és a következő órára elfelejtették. 
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Láthatjuk, hogy közepes HTML tudás elég volt az XML megértésére és HTML-lé történő 

transzformáció végrehajtására. Utólag már sajnálom, hogy a kérdőív nem tartalmazott egy kérdést 

arról, hogy „Szerinted ez a két órás téma legyen része a hivatalos tananyagnak következő félévben? 

(I/N)”. 

Az utolsó két kérdésre adott szabadszöveges válaszok közül párat itt megemlítenék: 

Tetszésüket nyilvánították ki: 

„Gyakorlatias feladat” 

„A HTML-be alakító program alapötlete” 

„Maga a téma.” 

„Új ismeretek szerzése” 

„Az a progi nagyon vicces és "aranyos" volt!” 

„Tanultam sok érdekes új dolgot, ami talán még hasznos is” 

„Végre értelmes dolgot tanultunk! Élőben is használható példán.” 

Nem tetszésüknek adtak hangot: 

„Sajnos késtem 40 percet” 

„Túl sok volt a hiányos háttértudás, így nem mindent lehetett érteni.” 

„Nekem követhetetlen volt az egész.” 

„A gyorsaság, meg, hogy nem voltam felkészülve rá, hogy mit fogunk használni, és nem ment minden 

linuxval.” 

„Kicsit túl komplex tudást igényelt már maga a keretprogram átlátása is, a fejlesztés meg még annál 

is többet. De legalább érdekes volt, még ilyet!” 

„Kicsit gyors volt, bár rettenetesen fáradt vagyok. Lehet, hogy ez volt a gond. :)” 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Önértékelések

1. csoport A két csoport átlaga 2. csoport
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Következtetés: A válaszokból kiderül, hogy a hallgatóknak tetszett az órán bemutatott példa. 

Következtetés: A hallgatók szívesebben dolgoznak gyakorlatias problémákon, mint száraz kitalált 

példákon. 

Ezekről az eredményekről a [SP4] cikkemben számoltam be. 

5.1.4 Második tézis 

Az XML jó példát ad a szövegfeldolgozás oktatásához és a projektmunka használatához  

Az előző következtetések alapján létezik példa, ami szövegfeldolgozást oktat XML-lel. Ez egy jó 

példa, hiszen a visszajelzések alapján a hallgatóknak tetszik. Ráadásul a projektmunkában dolgozó 

második csoport jobb értékeléseket adott a kérdőív kitöltésekor. Hasznosságát sajnos nem tudtam 

bizonyítani, mert ez a tárgy ilyen formában csak három évig szerepelt a tanrendben 3-3 csoporttal. 

Két csoport vett részt a felmérésen, de nincs szignifikáns eltérés a harmadiktól. A tárgyat körülbelül 

a hallgatók 50%-a végezte el 2,2 és 2,7 közötti átlaggal. Egyszer előfordul 3,33-as átlag is, amikor a 

nyolcból hárman vizsgáztak végül. 

5.2 Az „első nyelv” kérdése 

A programozás oktatása nemcsak az algoritmikus gondolkodásról szól, hanem forráskód készítésről 

is, természetes módon eljutva annak fordításáig, futtatásáig, teszteléséig, dokumentálásáig a 

hibakeresést is beleértve. Különböző iskolák mást és mást választottak ki „első nyelv”-ként. 

Korábban legelterjedtebb a Pascal volt, amit legtöbb helyen már felváltott valamilyen C típusú nyelv. 

Közben megjelentek olyan grafikus felületek, melyek próbálják látványosabbá, játékosabbá és 

gyerekek számára könnyebben érthetővé tenni az algoritmusokat. Vannak köztük olyanok, amelyek 

speciális szöveges parancsokkal működnek, és grafikus elemek jelennek meg a felületen, mint például 

a Logoban. De vannak már olyanok is, ahol maguk a parancsok grafikus elemek, melyeket fogd-és-

vidd (drag-and-drop) módszerrel építhetünk össze. Ilyen a Scratch, Google Blockly, Snap! vagy App 

Inventor 2. Ezekkel a gyerekek játékokat tudnak készíteni számítógépre és mobil eszközökre. 

Sajnos a mai magyar közoktatásban az algoritmikus gondolkodás fejlesztése és a programozás 

tanítása nem elég erős. Nagyon remélem, hogy a fent említett grafikus módszerek egyre jobban 

elterjednek. Ugyanakkor ipari projektjeim során, ahol BPEL-t vagy BPMN-t használtunk, azt 

tapasztaltam, hogy mindig volt olyan speciális üzleti igény, amit nem tudott kiszolgálni a rendszer, 

és alacsony szintre vissza kellett nyúlni, vagyis forráskódot kellett írni. Úgy vélem, hogy a jövőben 

is szükség lesz – legkésőbb az egyetemen – valamilyen forráskód megismerésére, aminek már 

valamilyen speciális struktúrája, logikája, szintaxisa van. Egy olyan absztrakt, algoritmusokat 
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magasszinten leíró nyelven kezdtem el gondolkodni, amivel ez az átmenet könnyebben, lehetőség 

szerint anyanyelven oktatható. Fontos, hogy támogassák a mai kódszerkesztők ezt a nyelvet, 

működjön a kódkiegészítés és szintaxis kiemelés. 

5.2.1 Az AML bemutatása 

A [SP2] cikkemben bemutattam egy lehetséges új nyelvet, amivel az előbb említett grafikus 

blokkprogramozás után és az első igazi programozási nyelv előtt bemutatható a forráskód struktúrája 

és szintaxisa. Ahogy már korábban említésre került, több meta-programozási nyelv mögött XML 

formátumú fájlok vannak. Én egy újabb ilyen meta-programozási nyelvcsoportot definiáltam 

algoritmus leíró nyelv (Algorithm Markup Language), azaz AML néven. Az AML is XML alapú, 

hiszen ez egy nagyon jó választás, mert a fent említett kódszerkesztési funkciók a mai modern 

szerkesztőkben támogatottak. A csoportban jelenleg két természetes nyelv kulcsszavain alapuló AML 

van. Tehát két XSD írja le a lehetséges struktúrát és az adattípusokat. A két definíciós fájl a [FE-1, 

FE-2] függelékekben találhatóak meg. Természetesen más nyelvekre is át lehetne fordítani, hogy a 

diákok a saját anyanyelvükön tudják használni. Ezt didaktikailag azért tartom fontosnak, mert a 

legtöbb programozási nyelv angol nyelvre épül egy speciális szintaxist és algoritmikus gondolkodást 

használva. Így viszont egyszerre csak egy lépést, az algoritmus készítését kell megtennie, megértenie 

a diáknak. Ez jellemző a pszeudokódokra is, de később még bemutatom, hogy az anyanyelvi AML 

még miben segít. 

Előbb azonban álljon itt egy példa a lineáris keresés algoritmusával először angol nyelven. 

linearSeeking.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<procedure name="linearSeeking" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="aml_en.xsd"> 

 <parameters> 

  <parameter type="TIndex" mode="constant">N</parameter> 

  <parameter type="TArray" mode="constant">arr</parameter> 

  <parameter type="TBoolean" mode="variable">exist</parameter> 

  <parameter type="TIndex" mode="variable">Which</parameter> 

 </parameters> 

 <variables> 

  <variable type="TIndex">ind</variable> 

 </variables> 

 <sequence> 

  <operation> 

   <variable>ind</variable> 

   <expression> 

    <value>0</value> 

   </expression> 

  </operation> 

  <while> 

   <condition> 

    <and> 

     <expression> 

      <value>ind&lt;N</value> 

     </expression> 
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     <expression> 

      <not> 

       <function name="T"> 

        <parameters> 

         <parameter>arr[ind]</parameter> 

        </parameters> 

       </function> 

      </not> 

     </expression> 

    </and> 

   </condition> 

   <sequence> 

    <operation> 

     <variable>ind</variable> 

     <expression> 

      <value>ind+1</value> 

     </expression> 

    </operation> 

   </sequence> 

  </while> 

  <operation> 

   <variable>exist</variable> 

   <expression> 

    <value>ind&lt;N</value> 

   </expression> 

  </operation> 

  <if> 

   <condition> 

    <expression> 

     <value>exist</value> 

    </expression> 

   </condition> 

   <then> 

    <operation> 

     <variable>Which</variable> 

     <expression> 

      <value>ind</value> 

     </expression> 

    </operation> 

   </then> 

   <else/> 

  </if> 

 </sequence> 

</procedure> 

Itt tehát egy linearSeeking nevű eljárás (procedure) van definiálva angol nyelvű kulcsszavakkal, ami 

az aml_en.xsd értékből látszik. Több paraméterrel kerül meghívásra, közülük az egyik N, ami 

konstans bemeneti érték, a másik egy ind nevű változót is fogunk használni. A következő parancsok 

egymás után fognak következni (sequence). Az első műveletben (operation) az ind változó 0 

értéket kap. Ezt követi egy elöl tesztelős ciklus (while) egy feltétellel (condition) és a benne lévő 

egymás utáni műveletekkel (sequence), ami az igaz értékű kifejezés esetén fut le. És így tovább, amit 

itt nem fejtek ki bővebben. 
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Ez a leírás könnyebben megérthető a következő ábrák segítségével: 

 

Az eljárás (procedure) paramétereket (parameters), változókat (variables) és parancsok 

sorozatát (sequence) tartalmazza 

 

 

Minden node más node-okat tartalmazhat 

Több paraméter (parameter) lehet a paraméterek (parameters) node-ban. Ugyanígy több változó 

(variable) lehet a változók (variables) között. Végül több más node található a sorozatban 

(sequence). 
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Kinyitott node-ok 

Egy paraméternek van egy neve és két tulajdonsága. A tipus (type) nevű attributum adja meg a 

paraméter típusát, a mod (mode) pedig az adott paraméter kezelési módját az eljáráson belül, vagyis 

hogy az konstans vagy változó-e. 

Egy változónak is van neve, illetve a típusát lehet megadni. 
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A parancsok sorozata négy elemet tartalmaz: 

o Egy operation-ben van egy változó (variable) a bal oldalon és egy kifejezés 

(expression) a jobb oldalon, ami itt csak egy érték, a „0”. 

o A “while” node két részből áll. Az első a feltétel (condition), a második egy újabb 

parancssorozat (sequence), ami a ciklus törzse, vagyis többször fut le a feltételtől 

függően. 

o Van még egy operation. 

o Az utolsó egy elágazás (if). Ez három részből áll. Az első ismét a feltétel 

(condition), a második az „akkor”-ág (then node), ami ugyancsak parancsok 

sorozata, és az igaz feltétel esetén futó elemek vannak benne. A harmadik rész a 

„különben”-ág (else node), ami a feltételben szereplő kifejezés hamis értéke esetén 

futó parancsok sorozatát tartalmazza. 

 

A teljes algoritmus 

A teljes algoritmus kibontott formában az előző ábrán tanulmányozható. 



38 / 134 

 

5.2.2 Séma definíció 

Az előző XML fájl szintaxisának egy része ellenőrizhető Internet Explorerben vagy bármilyen másik 

böngészőben. De ezek csak a jól-formázottsági tulajdonságot figyelik. 

Egy XSD-vel leírhatjuk a parancsok struktúráját. Mint például, hogy az „if” három részből áll, a 

„condition” feltételből, a „then” akkor ágból és az „else” különben ágból. 

Egy XSD fájl is XML formátumú, így könnyen kezelhető, ellenőrizhető a szintaxisa. A következő 

kép segítségével könnyebben megérthető. 

 

Típusok az XSD-ben 

Itt láthatóak a lehetséges struktúrák és a node-ok típusai. A sequence-ben található elemek annyiszor 

és olyan sorrendben szerepelhetnek, ahányszor és ahogy szeretnénk. Az ábrán látható három 

lehetséges elemen kívül természetesen még mások is szerepelhetnek, például a „for”. Ebben a 

megvalósításban csak a példához szükséges műveletek elérhetőek a használhatóság bizonyításához. 
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Ez a séma segítheti a kódolást is. Léteznek olyan XML szerkesztő alkalmazások, melyek egy adott 

fájl szerkesztésekor felajánlják az adott pozícióban használható azonosítókat. Például a NetBeans 

nevű integrált fejlesztőkörnyezetben (Integrated Development Enviroment, azaz IDE) a következő 

képet láthatjuk a magyar nyelvű séma alapján történő szerkesztéskor: 

 

Az előző kép alsó részén látható, hogy az XML érvényesítés (validálás) eredménye az volt, hogy 

hiányzik a feltetel nevű tag az eloltesztelos-ciklus mezőben. Amikor elkezdtem hozzáadni 

egy új mezőt, vagyis leütöttem a „<” karaktert, megjelent a lehetséges mezők listája és a 

kiválasztotthoz tartozó magyar nyelvű szöveges leírás. Így az utasításhoz tartozó dokumentáció 

mindig elolvasható, könnyebben rögzül és segít hozzászokni a forráskód írásához. 

5.2.3 Transzformációk más formátumokká 

XSL fájl segítségével le tudunk írni nagyon sokféle transzformációt. Így, ha van egy jó XSL 

konfigurációnk, azt több AML fájlon is tudjuk használni. A különböző XSL fájlok kimenete más és 

más lehet, melyek közül párat el is készítettem. 
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Transzformációk lehetséges iránya 

Amennyiben a tanulók nem tudnak angolul, használhatják a saját anyanyelvüket az AML-ben. 

Lehetséges transzformálni az angol nyelvű AML és az anyanyelvi AML között. Az angol és magyar 

nyelvű AML-ek közötti transzformációhoz szükséges XSL-ket el is készítettem. Meg kell jegyeznem, 

hogy jelenleg még nem minden parancsot ismer a rendszer. A transform_en2hu.xlst fájlt 

használhatjuk magyarra történő transzformáláshoz és a transform_hu2en.xlst fájlt a magyarról 

angolra történő transzformáláshoz. Mivel néhány szót le kell fordítani a forrásban is, szükség van egy 

szótárra. Ez a dictionary.xml is elérhető a megvalósításomban. 

A fenti kód magyarra generált formája ez lett: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<eljaras nev="linearSeeking"> 

 <parameterek> 

  <parameter tipus="TIndex" mod="konstans">N</parameter> 

  <parameter tipus="TArray" mod="konstans">arr</parameter> 

  <parameter tipus="TBoolean" mod="változó">exist</parameter> 

  <parameter tipus="TIndex" mod="változó">Which</parameter> 

 </parameterek> 

 <valtozok> 

  <valtozo tipus="TIndex">ind</valtozo> 

 </valtozok> 

 <utasitasok> 

  <ertekadas> 

   <valtozo>ind</valtozo> 

   <kifejezes> 

    <ertek>0</ertek> 

   </kifejezes> 

  </ertekadas> 

  <eloltesztelos-ciklus> 

   <feltetel> 

    <es> 

     <kifejezes> 

      <ertek>ind&lt;N</ertek> 

     </kifejezes> 

     <kifejezes> 

      <nem> 

       <fuggveny nev="T"> 

        <parameterek> 

         <parameter>arr[ind]</parameter> 
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        </parameterek> 

       </fuggveny> 

      </nem> 

     </kifejezes> 

    </es> 

   </feltetel> 

   <utasitasok> 

    <ertekadas> 

     <valtozo>ind</valtozo> 

     <kifejezes> 

      <ertek>ind+1</ertek> 

     </kifejezes> 

    </ertekadas> 

   </utasitasok> 

  </eloltesztelos-ciklus> 

  <ertekadas> 

   <valtozo>exist</valtozo> 

   <kifejezes> 

    <ertek>ind&lt;N</ertek> 

   </kifejezes> 

  </ertekadas> 

  <ha> 

   <feltetel> 

    <kifejezes> 

     <ertek>exist</ertek> 

    </kifejezes> 

   </feltetel> 

   <akkor> 

    <ertekadas> 

     <valtozo>Which</valtozo> 

     <kifejezes> 

      <ertek>ind</ertek> 

     </kifejezes> 

    </ertekadas> 

   </akkor> 

   <kulonben/> 

  </ha> 

 </utasitasok> 

</eljaras> 

Néha anyanyelvi pszeudokódra van szükség. Ilyen magyar nyelvű pszeudokód generálására a 

transform_hu2pseudo.xslt fájllal van lehetőség. 

A generált pszeudokód a következő: 

eljárás linearSeeking(konstans N:TIndex; konstans arr:TArray; változó 

exist:TBoolean; változó Which:TIndex); 

  változók 

  ind:TIndex; 

 ind:=(0); 

 ciklus amíg ((ind<N) és (nem T(arr[ind]))) 

  ind:=(ind+1);  

 ciklus vége; 

 exist:=(ind<N); 

 ha ((exist)) akkor 

  Which:=(ind); 

 különben 

 elágazás vége; 

eljárás vége; 

Hasonló XSLT-s módszerrel lehetne bármilyen programozási nyelven kezdetleges forráskódot is 

generálni. 
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Pascal forráskódot tud generálni a transform_en2pas.xslt: 

Procedure linearSeeking(const N:TIndex; const arr:TArray; var exist:TBoolean; 

var Which:TIndex); 

 var 

  ind:TIndex; 

begin 

 ind:=(0); 

 while ((ind<N) and (not T(arr[ind]))) do begin 

  ind:=(ind+1); 

 end; 

 exist:=(ind<N); 

 if ((exist)) then begin 

  Which:=(ind); 

 end 

 else begin 

 end; 

end; 

C++ forráskódot pedig a transform_en2cpp.xslt: 

void linearSeeking(TIndex  N, TArray  arr, TBoolean & exist, TIndex & Which){ 

 TIndex ind; 

 ind=(0); 

 while ((ind<N) && (!T(arr[ind]))) { 

  ind=(ind+1); 

 } 

 exist=(ind<N); 

 if ((exist)) { 

  Which=(ind); 

 } else { 

 } 

} 

Ezeket a generált forráskódokat bemásolva egy előkészített keretprogramba lefordítható és futtatható 

kódot kapunk. 

A következő C++ forrású keret jól használható a teszteléshez (main.cpp; project: frame): 

#include <iostream> 

using namespace std; 

const int MaxN=100; 

typedef int TIndex; 

typedef bool TBoolean; 

typedef int TArray[MaxN] ; 

bool T(int a){ 

    return (a<5); 

} 

// GENERATED - START 

 // COPY HERE THE SOURCE! 

// GENERATED CODE - END 

int main() 

{ 

    TIndex N=3; 

    TArray tomb={6,3,9}; 

    TBoolean b; 

    TIndex ind; 

//CALL GENERATED CODE - START 

    linearSeeking(N,tomb,b,ind); 

//CALL GENERATED CODE - END 

    if (b) { 

        cout<<"OK"<<endl; 
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        cout<<"index :"<<++ind; 

    } else { 

        cout<<"NO"; 

    } 

    return 0; 

} 

 

Ráadásul struktogram is generálható. A fenti algoritmus most következő grafikus megjelenítésében 

egy SVG-t (Scalable Vector Graphics) kirajzoló böngésző segített. Az SVG is egy XML fájl, ezért 

könnyen generálható XSLT segítségével. 

 

A transform_en2struct_svg.xslt készíti el a kép SVG forrását 

 

5.2.4 Harmadik tézis 

Kezdő programozók oktatását segítheti egy algoritmus leíró nyelv (AML), amely lehet az 

XML nyelv kiterjesztése saját típusok definiálásával. 

Ezzel az új leírónyelvvel bemutatható az oktatási folyamat elején a strukturált programozási nyelvek 

felépítése. Megérthetőek az egyes vezérlési szerkezetek részei. A szintaxis könnyen ellenőrizhető, sőt 

már szerkesztéskor a felajánlott parancsszavak használhatóak. Generálhatunk belőle forráskódot és 

egyéb segítő fájlokat. Mivel az XML fájl az igazán hasznos adatokon kívül több extra tag-nevet is 

tartalmaz, ezért sokat kellene írni. Szerencsére már a legtöbb XML szerkesztő alkalmazás támogatja 

a helyes szintaxis gyors írását már szerkesztési időben is. Ezzel az oktatást is segíti, mert anyanyelven 

is működhet, ellentétben az angol nyelvhez korreláló forráskódokkal. Az XML szerkesztők 

kódkiegészítés mellett lehetőséget adnak az annotációkban lévő dokumentációk megjelenítésére is, 

ami segíti a megértést. Ez a nyelv fölösleges lépés lenne a haladó programozóknak, akiknek inkább 

már a tesztelés, nyomkövetés a fontos, amit az AML nem támogat, mert csak egyirányú 

kódgenerálásra van lehetőség. Úgy tekintsünk erre a lehetőségre, eszközre, mint az általános iskola 

első osztályában a számolópálcikákra vagy tojástartóra a tízes átlépés oktatásakor, hogy csak pár 

bevezető órán van rá szükség. Például a Programozási alapismeretek tárgy első pár óráján lehetne 

használni bevezetésképpen, hogy az első forráskód írásakor ne rögtön a C-s forráskód szintaxisa 
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rémítse el a hallgatókat, hanem kódkiegészítéssel, a forráskód strukturális felépítésének megértésével 

tegyék meg az első lépéseket. Mivel legtöbbször HTML szerkesztést korábban már tanulnak - hiszen 

érettségi témakör -, így a leíró nyelv tag-es felépítése ismert számukra, amihez kötni tudják az 

újonnan megjelenő vezérlési utasításokat és szerkezetüket. Így tehát, ha az AML szintaxisa nem is 

egyszerűbb, de már ismert felépítésű. A szerkesztők kódkiegészítő képessége pedig az 5.2.2 

fejezetben található képen látható módon segít az adott helyen használható lehetőségek 

kiválasztásában az anyanyelven (vagy angolul) megjelenő rövid leírással. 

5.3 Nassi-Shneiderman diagram szerkesztése 

Az előző fejezetben bemutatott AML tehát egy XML, amiből XSL transzformációval egyéb 

kimeneteket tudunk készíteni, de a létrehozáskor XML szintaktikának megfelelő szöveges fájlt kell 

készíteni forrásként. Bizonyos esetekben ennél jobb lenne egy olyan alkalmazás, amiben grafikus 

felületen tudnánk az algoritmusainkat összeállítani. 

A strukturált programozás oktatásának elején kihagyhatatlan az algoritmikus gondolkodás és 

szemlélet elmélyítése.  Az algoritmusok reprezentációjára több lehetőségünk is van [HP37], köztük 

a folyamatábra [HP4, HL10], Jackson-diagram [HP6, HP36], pszeudokód [HP38] és struktogram más 

néven Nassi-Shneiderman diagram [HP4]. A grafikus megjelenés nem feltétlenül elég, sokkal jobb 

lenne, ha már a szerkesztés is grafikus nézetben történne. 

Az előző fejezetben említett SVG formátumú megjelenítés után HTML formátumú ábrázolással 

folytattam a munkát, hogy azt még JavaScript segítségével tovább tudjam bővíteni. Elkészítettem a 

prototípusát egy AML kódszerkesztőnek, mely a vizualizált NSD-ből indul, és azt frissíti minden 

egyes szerkesztési lépés után. 

A Nassi-Schneiderman diagramok (NSD) jól használhatóak eljárások vizualizációjára anélkül, hogy 

egy nyelvet meg kellene tanulni. [HP21, HP31, HP34] Már több eszköz is lehetővé teszi az 

algoritmusok megjelenítését NSD formában, például az egyik ilyen a Structorizer. [HL13] Készült 

néhány ilyen alkalmazás BsC-s szakdolgozatként és Tudományos Diákkörben bemutatott hallgatói 

kutatásként is, lásd [HL14, HL15]. 

A platformfüggetlen webes megoldások érdekelnek, ezért ilyet hoztam létre, hogy minden 

számítógép bármilyen mai böngészőjében működjön. Szerver-kliens platformot választottam a 

fejlesztés alapjául, az algoritmus a szerver oldalon van tárolva a korábban bemutatott AML nyelven. 

Itt történik az XSL transzformáció is, hogy az NSD HTML-ként pontosabban div-ekként és table-

öként jelenhessen meg a kliens oldalon. 
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Mint ahogy láttuk az XML alapú AML-ből adott a lehetőség forráskódot is generálni, de most csak 

az algoritmusok megjelenítésére és módosítására koncentrálok. A most bemutatott eszközzel úgy 

lehet szerkeszteni az AML formátumban tárolt algoritmust, hogy nem kell ismerni ezt az új nyelvet. 

Egérkattintásokkal indítják a szerkesztési utasításokat a felhasználók. 

Egy grafikusan megjelenített algoritmus könnyebben megérthető, és a szerkesztési lehetőség segíti a 

tanulási folyamatot is. 

A következő fejezetben egy még hasznosabb segítséget mutatok be a problémák megoldásához, ami 

nemcsak az adatok összegyűjtésében, az algoritmusok szerkesztésében, hanem dokumentáció vagy 

akár kódrészletek generálásában is segít. 

5.3.1 Grafikus megjelenítés 

Speciális boxokból és azokban szabad szövegekből áll össze egy Nassi-Schneiderman diagram. A 

precízen definiált kifejezések helyett most tehát egyszerű szöveges dobozokat fogok használni. 

Például egy művelet lehet egyszerű szövegként megadva a (bal oldali) változó és a (jobb oldali) 

kifejezés helyett. 

A következő kódrészlet a megszámolás tételt írja le XML alapú AML nyelven. Vagyis az N elemű X 

tömbben a T tulajdonságú elemek számát határozza meg. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<procedure xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" name="Counting" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="aml_en.xsd"> 

 <sequence> 

  <operation id="1"> 

   <text>count:=0;</text> 

  </operation> 

  <loopCheckBefore id="2"> 

   <condition> 

    <text>i:=1..N</text> 

   </condition> 

   <sequence> 

    <if id="4"> 

     <condition> 

      <text>T(X[i])</text> 

     </condition> 

     <then> 

      <operation id="5"> 

       <text>count:=count+1;</text> 

      </operation> 

     </then> 

     <else> 

      <operation id="6"> 

       <text>-</text> 

      </operation> 

     </else> 

    </if> 

   </sequence> 

  </loopCheckBefore> 

 </sequence> 

</procedure> 
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Ahogy a programozási nyelveket, ezt az XML fájlt sem olyan könnyű értelmezni. Az emberek jobban 

szeretik az egyszerű, logikus képeket, mint amilyen egy Nassi-Schneiderman diagram. Itt látható az 

előző algoritmus NSD reprezentációja. 

 

A megszámlálás algoritmusának NSD reprezentációja 

A diagram képe Structorizer-ben [HL13] is készülhetett volna, de én fejlesztettem egy szerver-kliens 

alkalmazást, mint egy eszközt, ami HTML-ben tudja megjeleníteni azt. A web-alkalmazást Java-ban 

fejlesztettem és Glassfish Application Server-en fut. Az AML fájlok a szerveren vannak tárolva és a 

vizualizáció is a szerver oldalon indul XSL transzformációval. Amikor egy felhasználó kiválaszt egy 

algoritmust, akkor annak az XML-bel tárolt forrását betölti a fájlrendszerből a memóriába, és 

HTML-lé transzformálódik egy saját készítésű XSLT leíró segítségével. A diagram végül már a 

kliens oldalon egy böngészőben jelenik meg HTML-ként. 

 

Az eszköz fejléce 

A web-alkalmazás fejléce konstans, míg az algoritmus diagramja dinamikusan változik az oldalon 

belül AJAX kommunikáció segítségével. Csak egy div kerül lecserélésre, amikor a felhasználó új 

algoritmust nyit meg. 

A diagram megjelenése után annak szélessége állítható a kliens oldalon a böngészőben a keretezett 

dobozon való kattintással. 
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5.3.2 Algoritmusok szerkesztése 

Amikor egy algoritmus kész, az lerajzolható. Mivel egy kézzel rajzolt kép szerkesztése elég nehéz, 

legtöbbször újra kell rajzolni azt. Ugyanakkor nem így gondolkodnak az emberek általában, hanem 

legtöbben hibát vesznek észre, és javítják az ötleteiket a gondolkodás során. Ezt a tervezési 

folyamatot segítheti egy vizualizált algoritmus, amit lehet szerkeszteni. 

A fejlesztett eszközömmel böngészőből lehet egy algoritmust szerkeszteni. Minden művelet kliens 

oldalon kezdődik, de szerver oldalon történik a módosítás, és a megváltozott algoritmus újragenerált 

képe ismét letöltődik, és megjelenik a kliensen. Először az új diagram létrehozásáról lesz szó a mentés 

(„save”) vagy mentés másként („save as”) lehetőségekkel. Majd a módosítási műveletek folyamatát 

írom le. Aztán bemutatom a kliens oldali szerkesztési lehetőségeket, végül a szerver oldali 

történéseket. 

5.3.2.1 Műveletek 

A következő bekezdésekben bemutatott négy művelet érhető el a weboldal felső részén, amiket a 

felhasználók a linkekre való kattintással indítanak. 

Egy új algoritmust a nevének és a tárolását végző fájl nevének megadásával lehet létrehozni. A 

kezdetben megjelenő algoritmus csak egy műveletet tartalmaz egy “-“ (minusz) karakterrel. A 

következő ábrán látható a „Test” nevű új algoritmus létrehozása egy test.aml fájlba. 

 

A Test algoritmus létrehozása a test.aml-ben 

A “created now” linkre történő kattintás után a képernyőn megjelenik az új algoritmus NSD-je, 

miután a szerveren létrejött az új test.aml fájl. Itt olvasható az új fájl tartalma, látható a képen az 

NSD. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<procedure xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" name="Test" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="aml_en.xsd"> 

 <sequence> 

  <operation id="1"> 

   <text>-</text> 

  </operation> 

 </sequence> 

</procedure> 

A kezdeti algoritmus forráskódja 

 

A kezdeti algoritmus diagramja 
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Egy korábban létrehozott algoritmust az „opened now” linkre való kattintással tölthetünk be. A 

felhasználók egy legördülő listából választhatnak a már létező algoritmusaik közül. A lista 

tartalmazza az algoritmusok nevét és a tartalmazó fájl azonosítóját is. 

A betöltött algoritmus tehát a szerver memóriájában szerkeszthető. A módosított algoritmus 

fájlrendszerbe történő mentése a “Save it now!” linkre kattintva történik meg. 

Amikor a felhasználó új fájlba szeretné menteni az algoritmusát, az utolsó mezőbe kell beírnia az új 

nevet a “save it now.” linkre való kattintás előtt. 

5.3.2.2 Kliens oldali lehetőségek 

A felhasználók mindig az algoritmus egy éppen aktuális állapotát látják a képernyőn. Itt van néhány 

szerkesztési lehetőség, amivel az algoritmus módosítható. Amikor a felhasználó kattint az egér jobb 

gombjával egy NSD dobozon, megjelenik egy lebegő menü a kurzor mellett. Ez a menü tartalmazza 

a lehetséges eseményeket. A menüpontok a következő képen láthatóak. 

 

Lebegő menü 
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A következő táblázat mutatja a lista elemeit vagyis a menüpontokat és azok hatásait: 

Menüpont Hatás 

Up 

(Fel) 
A jelölt doboz és az azt megelőző helyet cserélnek 

Insert before 

(Beszúr elé) 
Új doboz jelenik meg a jelölt előtt 

Edit 

(Szerkeszt) 

A jelölt doboz tartalma szerkeszthető lesz egy szövegdobozban (textarea). A 

szerkesztést az OK vagy Cancel (Mégsem) gombokkal lehet befejezni. 

Cut 

(Kivág) 
A jelölt elem törlésre kerül 

Mark this 

(Megjelöl) 
A jelölt doboz azonosítóját későbbi felhasználásra megjegyzi a rendszer 

Move here 

(Ide mozgat) 
A megjegyzett dobozt az éppen aktuálisan jelölt elé mozgatja 

Copy here 

(Ide másol) 
A megjegyzett dobozt az éppen aktuálisan jelölt elé másolja 

Insert after 

(Beszúr mögé) 
Új doboz jelenik meg a jelölt mögött 

Down 

(Le) 
A jelölt doboz és az azt követő helyet cserélnek 

Menüpontok 

Egy új doboz beszúrása előtt annak típusát is meg kell adni. A felhasználó a következő lehetőségek 

közül választhat: 

• statement (kifejezés) szabad szöveggel (értékadás, függvényhívás, stb.), 

• if (ha) mint kétirányú elágazás, 

• for loop (számlálós ciklus) vagy while loop (elöl tesztelő ciklus), mert ennek a két fajta 

ciklusnak a diagramon ugyanaz a megjelenése, 

• do-while loop (hátul tesztelő ciklus). 
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5.3.2.3 Egy algoritmus szerkesztésének folyamata 

A itt látható képen egy algoritmus szerkesztési folyamata tanulmányozható. Minden egyes 

műveletkor a kliens egy kérést küld a szervernek megfelelő paraméterekkel. A dobozokban szereplő 

adatokat az ott megjelenő textarea -ban lehet módosítani. A szerkesztés után az OK gomb elmenti a 

változtatásokat, míg a Cancel gomb hatására elveti azokat. Végül a kliens újratölti a szerverről az 

algoritmus új állapotát, és megjeleníti a képernyőn. 

 

Egy algoritmus szerkesztésének folyamata 

Például a hallgatók kaphatják a következő feladatot: töltsék be a megszámolás tétel absztrakt 

algoritmusát, és módosítsák úgy, hogy az adatok nevű tömb 100-nál nagyobb elemeit számolja meg. 

Ekkor a megoldás lépései: 

1. Absztrakt algoritmus betöltése 
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2. A cikluson belüli elágazás feltételének kiválasztása módosításra 

 

3. Az új kifejezés megadása 

 

4. A megoldás ellenőrzése 

 

Ez így egy látványos folyamat, amit később forráskód szinten kell majd követni. 

5.3.2.4 Szerver oldali történések 

A szerverrel AJAX hívásokkal kommunikál a kliens az oldal teljes újratöltése nélkül. Minden AML 

fájlt szerver oldalon tárolunk. Az aktálisan betöltött algoritmus a memóriába van betöltve, és itt, a 

munkafolyamatban történik az ideiglenes tárolása is. Ezeknek a speciális XML fájloknak a kezelése 

DOM függvényosztályokkal történik, így a módosítás nagyon könnyű és gyors. A módosított AML-t 

ismét HTML-lé transzformálja, és csak a weboldal ezen része kerül letöltésre a kliensre. Minden 

fontos node-nak van egy egyedi azonosító attributuma. Ez az id a HTML-ben is megjelenik, és a 

lebegő menü pontjai ehhez hozzáférnek, vagyis az egér jobb gombjának kattintásakor azonosítható a 

területet befoglaló doboz. A Javascriptből indított AJAX hívás is tartalmazza ezt az információt, így 

a szerver pontosan azonosítani tudja a kiválasztott elemet és a hozzá tartozó műveletet. 
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5.3.3 Hasonló munkák 

Van már néhány eszköz, amivel Nassi-Schneiderman diagramot lehet készíteni. Néhányukkal csak 

teljes algoritmust lehet rajzolni. Másokat szerkesztésre is használhatunk. A Paint vagy bármilyen más 

grafikai program használható, akárcsak a táblázatok a Microsoft Word-ben vagy bármelyik másik 

irodai alkalmazásban. Microsoft Visio [HL16] egy egyszerű sablonnal támogatja ezt. Míg a 

SmartDraw [HL17] vagy Structorizer [HL13] alkalmazások algoritmusok szerkesztésére is jók. Így 

az algoritmus közepe is bármikor módosítható, és a diagram újrarajzolódik minden alkalommal, 

amikor az szükséges. Ezen alkalmazások használatához legtöbbször le kell tölteni és telepíteni azokat. 

Mostanában többen is elkezdtek web-es alkalmazásokat kidolgozni e területhez. 

Az általam készített eszköz egy platformfüggetlen kliens-szerver megoldás, amivel a felhasználók 

telepítés nélkül, böngészőben tudják megjeleníteni és szerkeszteni az algoritmusokat. A képernyőn 

megjelenő NSD képét akár a dokumentációban is elhelyezhetik. A diákoknak ez jó választás lehet, 

hogy könnyen tudják az NSD-ket generálni. Hasznos lehet azoknak a tanároknak is, akik egyszerű 

eszközzel szeretnének algoritmusokat megjeleníteni. 

Természetesen a weboldalt olyan funkciókkal bővítettem, mint a felhasználó-menedzsment és a 

képként való mentés. 

5.3.4 Negyedik tézis 

A tanulás eredményességét növelheti az algoritmusok vizuális megtekintését és 

szerkesztését megvalósító alkalmazásom. 

A tézis elejét már mások is publikálták, például Törley Gábor a disszertációjában [HP49], míg a saját 

fejlesztésű, a szerkesztést támogató alkalmazásomról bemutattam, hogy az algoritmusok strukturáját 

NSD formában megjeleníti és szerkeszteni is lehet. 

5.4 Hallgatók munkáját támogató alkalmazások fejlesztése 

Az óráimon olyan informatikai feladatokat kell a hallgatóknak megoldani, amihez általában szöveges 

leírást kapnak. Ebből készítik el a specifikációt, algoritmust majd implementálják a kódot. Sajnos úgy 

tűnik, hogy egy félévben a 12-14 héten heti két óra előadás és két óra gyakorlat kevés, hogy biztosan 

elmélyedjen az anyagban. A 90 perces órán sem jut mindenre idő. Azon kezdtem el gondolkozni, 

hogy hogyan tudom támogatni a hallgatók gondolkozását és segíteni a megoldandó feladatok 

nyilvántartását, esetleg gyorsítani az implementáción, illetve a dokumentációkészítésen. Ennek a 

problémának a megoldásán az előző algoritmusvizualizáló és szerkesztő programmal párhuzamosan 

kezdtem foglalkozni. Majd később összeépítettem a két ötletet. 
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Az egyetemen az informatikushallgatók programozás-oktatása a teljes fejlesztési folyamatot le kell, 

hogy fedje, de a módszeres programozás folyamatában nagy hangsúlyt kell fektetnünk az 

algoritmizálásra. [HP22] Azt tapasztaltam, hogy a hallgatóim legtöbbje csak a kódolás lényegi része 

után érdeklődik, ami a feladat szövegéből fakad. A többség próbálja elkerülni a specifikációkészítést 

és algoritmusrajzolást. A 15 hetes félév során körülbelül 30 problémát oldunk meg. A bevezető órák 

miatt csak 20-nál követeljük meg a specifikáció készítést. Az órákon megoldott feladatokon kívül 

házi feladatként további 20-at küldhetnek be a hallgatók. A félév elején még a hallgatók fele küldi be 

a házi feladatokat, de amikor már a specifikációt is megköveteljük, csak minden tizedik. Azon 

kezdtem el dolgozni, hogy e problémára találjak valami megoldást. Az volt az ötletem, hogy nagyobb 

figyelmet szentelnének a hallgatók a specifikációra és az algoritmusra, ha azzal segítenénk a későbbi 

feladataik megoldását. A támogatás lényege az algoritmusból történő kódgenerálásból és a 

dokumentáció fő elemeinek előkészítéséből áll. Első lépésben egy Excel táblázatban kell 

összegyűjteni az információkat, amiből a dokumentáció legenerálható a program használatának 

bemutatása, vagyis képernyőképek nélkül. 

Az ELTE-n az informatikatanár és szoftverfejlesztő képzés egyik bevezető tárgyában, a 

Programozási alapismeretekben fő cél a programozásmódszertan megismertetése és nem egy adott 

nyelv mély elsajátítása. Ez jelenti egy szoftver fejlesztésének folyamatát, de végül el kell készíteni a 

probléma megoldásához tartozó működő, tesztelt és jól-dokumentált alkalmazást is, annak 

specifikációjával és algoritmusával együtt. [HP22, HP23] 

Noha az otthoni projektben kötelező elkészíteni a teljes dokumentációt benne a specifikációval és 

algoritmussal, az elkészült anyagok nagyon érdekesek számunkra. Először is az algoritmusok nagyon 

hiányosak, ha egyáltalán elkészülnek. Úgy tűnik, hogy az algoritmusok valamiféle visszafejtéssel 

készülnek a működő kódból. Néha a dokumentáció csak gyenge módosítása a kiindulási sablonnak, 

és néha még az is előfordul, hogy a minták egyes részei is benne maradnak.  

Ha segítenénk a hallgatók munkáját, hogy kevesebb időt töltsenek kódolással, több idejük maradna 

gondolkozni, specifikációt és algoritmust készíteni, illetve a teszteseteket leírni. 

Egyfolytában próbálkozunk megértetni a hallgatókkal, hogy a problémák megoldásához nem rögtön 

kódolással állunk neki, hanem először végiggondoljuk a feladatot. A specifikáció elkészítésének 

kellene hangsúlyosnak lennie, amivel a probléma tömören le van írva. A kódolás csak másodlagos 

feladat kellene, hogy legyen. [HP5] 

Sőt, sokszor a kódot generálni is lehet az algoritmusból. Természetesen a specifikáció nem 

elhanyagolható, hiszen az tartalmazza a bemeneti és kimeneti adatok definícióját, kapcsolataikat és 

az egész dokumentáció ezen alapszik. 
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5.4.1 ProgFundCppWizard alkalmazáscsomag 

Az új ProgFundCppWizard nevű alkalmazás csomagom támogatja a hallgatókat a beadandó házi 

dolgozatok elkészítésében, és ez lehet a probléma-megoldásuk kulcsa. 

5.4.1.1 Áttekintés 

Az [SL2] URL-ről letöltött és kicsomagolt könytár négy különböző típusú fájlt tartalmaz. Angol 

nyelvű verziót írom le, de könnyen lefordítható magyarra is, amennyiben a hallgatóinknak az 

anyanyelvtől eltérő angol problémát okozna. 

ProgFundCppWizard_v1.0.20121017: 

│ algorithm_HU_20121017.xls (2) 

│ generate.bat (3) 

│ template.doc (4) 

│ XLS2CppConverter.jar (3) 

│ _!_algorithm_of_problemsolving.txt (1) 

│ _!_Read_me.pdf (1) 

├─lib (3) 

│   commons-beanutils-1.8.3.jar (3) 

│commons-beanutils-bean-collections-1.8.3.jar(3) 

│   commons-beanutils-core-1.8.3.jar (3) 

│   commons-collections-3.2.1.jar (3) 

│   commons-digester-2.1.jar (3) 

│   commons-io-2.4.jar (3) 

│   commons-jexl-2.1.1.jar (3) 

│   commons-logging-1.1.1.jar (3) 

│   dom4j-1.7-20060614.jar (3) 

│   jxls-core-1.0.jar (3) 

│   poi-3.8-20120326.jar (3) 

│   poi-ooxml-3.8-20120326.jar (3) 

│   poi-ooxml-schemas-3.8-20120326.jar (3) 

│   xmlbeans-2.4.0.jar (3) 

└───template (3) 

      generated.h (3) 

      main.cpp (3) 

      PROJECTNAME.cbp (3) 

A progfundcppwizard varázsló használatát segíti a rövid leírás (_!_Read_me.pdf) és egy rövid 

mondatszerű algoritmus egy szöveges fájlban (_!_algorithm_of_problemsolving.txt). 

Először a (algorithm_HU_20121017.xls) Excel munkafüzetet kell megnyitni, ami a probléma 

analizálásában segít, egy vonalvezetőt ad, ebbe még az algoritmust is bele lehet írni. Tehát most nem 

folyó szövegként kell megfogalmazni a feladatot vagy dokumentációt írni, hanem egy előre megadott 

sablon segítségével struktúrált leírást kell készíteni, amiből később generálható lesz a forráskód is. 

Tehát rendezett adatok jelennek meg a szabad szöveg helyett. 

Miután végeztünk az analízissel, és elkészült az algoritmus, illetve bezártuk az Excel fájlt, C++ kódot 

generálhatunk az algoritmusból. A generate.bat script-et két paraméterrel kell meghívni a 

generáláshoz, ahol az első az Excel fájl neve, a második pedig egy elérési útvonal, ahova a 

Code::Blocks projekt elkészül. Igény esetén természetesen lehet módosítani a forráskódokat ebben a 
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könytárban, sőt a bemeneti adatok megadása szükséges is konstansként vagy az adatok olvasásának 

lefejlesztésével. 

Egy új algorithm.xls kerül az új könyvtárba, aminek az első Basic (Alap) nevű lapján van egy 

„Update Document” feliratú gomb. Erre kattintva elkészül a dokumentáció első verziója a 

template.doc-on alapulva. Ezt az új dokumentumot kell már csak testreszabni. A futáshoz szükség 

van a makrók engedélyezésére. 

Az első verzióban a típusok kezelése és a kifejezések az algoritmusokban limitáltak, amelyek további 

fejlesztést igényelnek. A következő verzióban látni fogjuk, hogy a másfajta megközelítés miatt nagy 

átalakítás történt. 

5.4.1.2 A használat részletesebb leírása 

Az _!_algorithm_of_problemsolving.txt fájlban olvashatóak az értelmezéstől a dokumentáció 

elkészítéséig szükséges lépések. 

Folytatjuk a problémamegoldást, és ismételjük a lépéseket, amíg nem tartjuk eléggé kielégítőnek a 

forráskód és a dokumentáció készültségi szintjét. 

Az első lépés a feladat értelmezése, a specifikáció elkészítése. A második lépés az algoritmus 

létrehozása. Ehhez segítségként egy Excel munkalapot adunk a hallgatóknak, melynek részletes 

leírása a következő fejezetben olvasható. Miután a hallgató kitöltött hat munkalapot a nyolc közül, 

átfogó képe lesz a problémáról és annak megoldásáról. 

A hallgató itt döntheti el, hogy maga lekódolja az algoritmust, vagy használja a segítő generátort. 

Ennek a leírása a következő utáni fejezetben olvasható. A kódolás vagy a generált kód testreszabása 

után lehet kitölteni a megmaradt két Excel munkalapot a hiányzó információkkal. 

Következő lépésként az előkészített sablondokumentumba másolhatjuk az Excel munkalapokról az 

információkat, ezzel is segítve a hallgatók munkáját. Végső lépésként a dokumentációt kell 

testreszabni, hiszen a futtatási információkkal, képernyőképekkel frissíteni kell az automatikusan 

elkészült dokumentumot. 
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5.4.1.3 Az Excel munkafüzet részletesebb ismertetése 

Az egyes témákhoz tartozó információkat nyolc különböző munkalapon kell definiálni. 

A Basic munkalap tartalmazza a feladat, a környezet, a szerző és a dokumentáció adatait. 

 

Az alap (Basic) munkalapon szereplő információk 

Itt a címet, a rövid azonosítót és a feladat leírását kell megadni. A fájlnevek generáláshoz használjuk 

a rövid azonosítót, ezért érdemes kisbetűket és számokat használni. 

A környezet (Environment) az operációs rendszer és a fejlesztőkörnyezet adatait tartalmazza. 

A szerző (Author) adatainál a név, a hallgatói azonosító és az elérhetőségek adhatóak meg. 

A generált dokumentum (Documentation) azonosítója is megadható, amihez ismét érdemes csak 

kisbetűket és számokat használni. 

A feladat megértését segíti a következő négy munkalap, melyek a specifikáció négy részét 

tartalmazzák. A bemeneti adatok neveit és típusait az “Input” nevű munkalapon kell megadni. Itt 

adható meg a kezdőérték és hogy konstans értékről van-e szó. 

 

Adatok az Input munkalapon 

A bemeneti adatokat megszorító információk a PreCondition munkalap első oszlopában adhatóak 

meg. Ezeket nem használja a generator, ezért külön figyelni kell rájuk a kód testreszabásakor. 

Ugyanakkor a dokumentációba be fognak kerülni. 
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Példa a PreCondition munkalapról 

A kimeneti adatok és típusaik definiálhatóak az Output nevű munkalpon. 

 

Az Output munkalap 

A PostCondition munkalap első oszlopának néhány cellája tárolhatja a kimeneti adatokra vonatkozó 

állításokat, melyeknek igaznak kell lenniük az algoritmus lefutása után. Ezek sincsenek a 

generátorban felhasználva. Az algoritmusnak kell ügyelnie ezekre az információkra, de a 

dokumentáció ezeket a sorokat is tartalmazni fogja. 

 

A PostCondition munkalap 

A generált függvény nevét és paramétereit a következő Algorithm nevű munkalapon kell megadni a 

következő ábrán látható módon. Egy paramétert egy cellába kell írni. A típusát illetve irányát – vagyis 

paraméterátadási módját – a paraméter neve alapján a specifikációból fogja kitalálni, vagyis hogy az 

Input vagy Output nevű munkalapon található-e meg. Magunknak jelölhetjük, hogy egy változó 

bementi vagy kimeneti. Például háttérszínekkel a zöld bemenetet, a kék szín kimenetet jelölhet. 

(Green [gri:n], mint INput és a blue [blu:], mint oUtput.) Szükség esetén plusz segédváltozók 

definiálhatók hasonló módon, mint az Input munkalapon. Ezt követi az algoritmus. Tabulátorok 

vagyis üres cellák használata szükséges a jó olvashatóság és a helyes generálás miatt. Például az “end 

loop” (ciklus vége) jel használata nem szükséges, mert nyilvánvalóan következik a behúzásokból, 

hogy mely parancsok vannak a ciklusban, melyek nincsenek. A generátor meg is csinálja a ciklus 

lezárását az ilyen esetekben. 
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Az Algorithm nevű munkalap 

A felhasználók a tesztjeik eredményét a Testing nevű munkalapra írhatják. Ezek a sorok is a 

dokumentáció részei lesznek. 

 

A Testing munkalap 

Végül a lehetséges fejlesztéseket sorolhatjuk fel az Improvement nevű munkalap első oszlopában. 

 

Az Improvement munkalap 
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5.4.1.4 Részletes információk a generátorról és a generált kódról 

A generátort a generate.bat-tal kell indítani. Két paramétert kell megadni neki. Az első az Excel 

fájl neve, a második egy alapkönyvtár elérése, ahova a Code::Blocks projekt kerül.  

A generátor Java-ban lett megvalósítva és az Apache Group POI projekt [HL18] függvényosztályait 

használja. A szükséges fájlok a lib alkönyvtárban érhetőek el. 

A generátor a kitöltött Excel-t és egy előkészített Code::Blocks projektet használ. A második 

paraméterből származó új alkönyvtárat hozza létre, aminek a nevét a rövid azonosítóból és az 

időbélyegből képzi. Így lesz a generált kód verziózva. 

A rövid azonosító lesz a projekt és a Code::Block projekt (cbp) neve, majd a forráskód is 

legenerálásra kerül. 

 

 

 

A generált kód: 1. rész – main.cpp 
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A generált kód: 2. rész –generated.cpp 

A változók deklarációja és a függényhívások belegenerálódnak a main.cpp fájlba, illetve egy 

figyelmeztetés kommentben, hogy szükség esetén a hallgató el ne felejtse implementálni a bemeneti 

adatok beolvasását és a kimeneti adatok kiírását. Amennyiben nincs bemenet definiálva, a program 

le fog állni. 

A generated.h fájl tartalmazza a függvény fejlécét, ami az algoritmust implementálja. Az algoritmus 

implementációja a generated.cpp fájlba kerül. Azért jó, hogy ez egy másik fájlba kerül, mert esetleg 

így egy módosított Excel-ből könnyebben újragenerálható. Így ennek a fájlnak a másolása elég, és 

nem kell ismét elvégezni a szükséges módosításokat a main.cpp-ben. A generált forráskódban lévő 
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kommentek tartalmazzák az algoritmust, így a nyomkövetés közben az algoritmus is olvasható. Ezzel 

a jó pozíció megtalálása könnyebb, és a hallgatók tanulhatnak is belőle. 

A generálás során az algoritmus és a forráskód is, mint egy nagy szöveg, visszaírásra kerül az Excelbe 

egy rejtett munkalapra, hogy könnyen a dokumentáció részévé válhasson. Így a dokumentáció 

közvetlenül az Excel-ből indítható, a verziózott alkönyvtárból. 

5.4.1.5 A dokumentáció sablonja 

A dokumentáció sablonjának alapját a jelenlegi Programozási alapismeretek órán kiadott 

mintadokumentáció képezi. A % (százalék) karaktert használjuk a változó adatok jelölésére a 

sablonban. Az Excel-ből ezekre a helyekre kerülnek bemásolásra az információk a dokumentumba. 

  

A fejlesztői dokumentáció sablonja 

Jelezzük a hallgatóknak piros „Update it!” („Módosítsd!”) szöveggel, hogy a generálás során nem 

töltödött ki az adott rész. 

Szerencsére az adatok másolása után is megmarad a formázás, így jól olvasható, formázott 

dokumentum generálódik. Így képesek vagyunk tabulátorokkal, betűtípusokkal és betűmérettel az 
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algoritmust (%ALG%), a forráskódot (%SOURCE%) és a tesztelési adatokat (%TEST%) is szépen 

megjeleníteni. 

 

Az algoritmus és a forráskód a sablonban van megformázva 

 

 

A tesztelési adatok formázva kerülnek a generált dokumentumba 

 

A verziózott Excel Basic nevű munkalapján csak rá kell kattintanunk a dokumentum frissítése 

(„Update Document”) gombra, hogy elkészüljön a sablon dokumentumból a félig kész dokumentáció. 

Sikertelen generálás esetén először a makrókat kell engedélyezni. Ahhoz, hogy a Word 

dokumentumok elérhetőek legyenek Excel-ből, be kell állítani a VisualMacro-t vagy másnéven 

Microsoft Visual Basic for Applications plugineket. Ezt a Microsoft termékek verziójának 

függvényében más és más helyen tudjuk megtenni. (Tools / References menüpont, vagy File / 

Preferences). A Word documentumok kezeléséhez a szükséges függvényosztály legfrissebb 

verzióját állítsuk be. Én a Microsoft Word 12.0 Object Library-t használtam legutóbb, ami 

kompatibilis volt az alkalmazásaimmal. 
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5.4.1.6 Megoldandó feladatok, limitációk és fejlesztési lehetőségek 

Elképzelhető, hogy egy specifikáció van, de több függvény kell a megoldáshoz, például a Backtrack 

esetén. Ez most három táblával és három specifikációval kezelhető, vagyis három másik problémára 

redukáltuk a fő problémát. 

A generátor egyszerű típusok közül csak párat kezel, így ezen a téren még sok fejlesztést igényelne. 

5.4.1.7 Kérdések és válaszok 

A tervezés és megvalósítás során felmerült kérdések közül párat most meg is válaszolok. 

5.4.1.7.1 Miért kell Word helyett Excelbe írni a dokumentáció kezdetét? 

A hallgatók szemszögéből gyakorlatilag mindegy, hogy melyik alkalmazásba írják a dokumentáció 

fontos részeit, sőt a kitöltést is segíti az Excel, hiszen stuktúrálja a kigyűjtendő adatokat. De a 

generátornak már lényeges. A dokumentáció részei jól elkülönülnek a munkalapokon és ezt is 

sablonba kell írni, minták átírásával és folytatásával, hogy egyszerűbb legyen. Ebből az Excel 

táblázatból már tudunk forráskódot és dokumentációt is generálni. Természetesen az a cél, hogy ne 

legyen túl sok megkötés az adatok megadásához, hiszen ez még bonyolultabbá tenné a működést, és 

nem segítené a hallgatók munkáját.  

5.4.1.7.2 Struktogram vagy pszeudokód? 

A Programozási alapismeretek tárgy keretében struktogrammot tanítunk, mint algoritmus leírási 

formát. Ennek az az oka, hogy ez elég egyszerű és nyilvánvaló a programozó matematikusok és 

informatikusok oktatásához. De akkor mégis miért van az excelben pszeudokód? A tanárképzésben 

és a középiskolai informatika oktatásban pszeudokódot használunk, mert ez közelebb áll az 

anyanyelvhez, és ezért könnyebben megértik a diákok, mint a struktogrammot. Úgy gondolom, hogy 

a jövőbeli szakértőknek mindkét algoritmusleíró módszert ismerniük kell. Itt még az lenne a 

legfontosabb, hogy először gondolkozzanak, és csak utána kódoljanak. Nem szabadna a kódolásnak 

megelőznie a tervezést. A tervezés eszközének irrelevánsnak kellene lennie. 

Másrészről ha valaki csak forráskódot szeretne generáltatni algoritmusból több eszköz is segítségére 

lehet. Például a Structorizer [HL13], amiben még a forráskód nyelvét (C vagy Pascal) is ki lehet 

választani. AProgFundCPPWizard célja viszont több egy kódgenerálásnál. Ez egy útmutató a 

kódoláshoz és a dokumentáció-készítéshez. 

5.4.1.7.3 Nem eredményezi az automatikus kódgenerálás azt, hogy a hallgatók nem tanulnak 

meg forráskódot írni? 

Természetesen a kódolást nem hagyjuk ki ebben az oktatásban sem, hiszen a generált kódot testre 

kell szabni, abban kell a tesztelést elvégezni, a hallgató égül látja a saját kódját működés közben. Így 
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sikerélménye lehet. Ezért nem ajánljuk ennek az asszisztensnek a használatát rögtön a félév elején, 

hanem csak amikor már néhány programot elkészítettek, és a beadandójukon kezdenek el dolgozni. 

Szükséges az osztályok ismerete, amin a hallgatók gyakorolhatnak. A negyedéves tesztek is fontosak, 

hogy ne legyen a kódolás háttérbe szorítva. 

Később, amikor a hallgatók már kódolnak, megmutathatjuk nekik a kódgenerálást, hogy felismerjék, 

milyen fontos egy jó algoritmus készítése. Természetesen kódot generálni helytelen algoritmusból is 

lehet. Ekkor látni fogják, hogy a létrejött program nem jól működik (ha működik egyáltalán), és 

javíthatnak az algoritmuson. Nagy hangsúlyt fektetünk az algoritmus és a kód harmóniájára, a 

hallgatóknak az algoritmust is kell módosítaniuk. Így lehetőségük lesz ellenőrizni az algoritmust és 

egy újabb kódgenerálás után ismét letesztelni. Sőt, a kódban elhelyezett megjegyzésekben lévő 

algoritmussorok még jobban segítik az algoritmus - kód kapcsolat jobb megértését. 

5.4.1.8 Tapasztalatok 

Az elkészült munka kiértékelése végett kérdőívet töltettem ki a hallgatóimmal. Először olyan 

hallgatók véleményére voltam kíváncsi, akik már elvégezték a Programozási alapismeretek tárgyat. 

A [SL3] URL-en elérhető Google-es kérdőívet töltettem ki, és elemeztem. A hallgatók név nélkül 

válaszoltak, ezért bízom benne, hogy elég objektív válaszokat kaptam. 

5.4.1.9 A kérdőív 

A kérdések két csoportban voltak. Először a múltról kérdeztem, vagyis a tárgy elvégzésekor a 

beadandóval milyen tapasztalataik voltak. Majd a ProgFundCppWizard felhasználói kézikönyvének 

megismerése és kipróbálása után kérdeztem a benyomásaikról a hallgatókat. 

5.4.1.9.1 Kérdések a Programozási alapismeretek tárgy beadandó feladatával kapcsolatban 

1. Mennyi időt töltöttél – órában kifejezve – a beadandó elkészítésével? 

2. Százalékosan mennyi időt töltöttél a következőkkel: algoritmus A=    , kódolás C=    és 

dokumentáció írása D=   ? Amennyiben az összeg nem 100, mit csináltál a fennmaradó 

időben? 

3. A következőket milyen sorrendben csináltad: algoritmus (A), kódolás (C) és dokumentálás 

(D)? 

5.4.1.9.2 Kérdések a ProgFundCppWizard rendszer használatával kapcsolatban 

4. Mit gondolsz erről az ötletről? ( Haszontalan / Jó, de az alkalmazás nagyon munkaigényes / 

Jó / Nagyon jó) 

5. Szerinted segítheti növelni az algoritmuskészítés előtérbehelyezését? (Nem / Részben / Igen) 

6. Szerinted segítheti a dokumentációkészítést? (Nem / Részben / Igen) 
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7. Látod veszélyét ennek az alkalmazásnak, ha használnák a diákok? (Szabad szöveg) 

8. Zavart okoz, hogy az algoritmust kell előbb elkészíteni? (Igen / Nem) 

9. Használtad volna ezt az eszközt, amennyiben lett volna rá lehetőséged a tárgy elvégzése 

során? (Igen / Nem) 

10. Hogy érzed, tudtál vona időt spórolni ezzel az eszközzel, amikor készítetted a beadandódat? 

(A beadandóm nem készült volna el. / Késést okozott volna. / Nem / Kicsit / Sokat) 

11. Milyen hibákat találtál az alkalmazásban? (Szabad szöveg) 

12. Milyen fejlesztéseket javasolsz? (Szabad szöveg) 

13. Egyéb észrevételek: (Szabad szöveg) 

5.4.1.10 A kérdőív kiértékelése 

Többszáz olyan hallgatónak küldtem ki a kérdőívet, akik már elégezték a Programozási 

alapismeretek című tárgyat. Megkértem őket, hogy szánjanak fél órát az elkészített oktatási 

segédeszköz tesztelésére és értékelésére. Másfél hét volt a határidő. A válaszokból a következők 

derültek ki. 

1. A beadandójukat átlagosan 17,5 óra alatt készítették el. De volt olyan aki 90 órát szánt rá, és 

olyan is, aki csak felet. 

2. Az idejük 26,4%-át töltötték átlagosan az algoritmussal (5 és 60% között), az idejük 40,6%-át 

fordították kódolásra (28 és 85% között), és az idejük 32,7%-ában dokumentáltak (10 és 60% 

között). A nyomkövetést, dokumentáció formázását, információkeresést említették a 

fennmaradó időben elvégzett tevékenységként. 

3. A hallgatók 25%-a bevallotta, hogy a kódolással kezdte, de mindenki a dokumentációt hagyta 

a végére. 

4. A válaszadók 15,4%-a nem látja értelmét ennek az eszköznek, de ugyanennyien gondolják, 

hogy nagyon jó. 30,8%-uk gondolja, hogy jó és 38,5% szerint jó, de nagyon munkaigényes. 

 

Mennyire tartja jónak az ötletet?

Nagyon jónak tartom

Jónak tartom

Jó az ötlet, de nagyon munkaigényes az alkalmazás

Nem látom értelmét
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5. A válaszadók 61,54%-a szerint részben segíti az algoritmuskészítés előtérbe helyezését, de a 

többiek szerint egyáltalán nem. 

 

6. A válaszadók 7,7%-a szerint nem segíti a dokumentáció készítést, míg a többiek szerint fele-

fele arányban (46,15-46,15%) segíti vagy részben segíti. 

 

7. A hallgatók a következőket említették: jobb lesz; ártalmatlan; kicsit veszélyes; nem tanulnak 

meg kódolni; Excel tábla nem jó mindenre. 

  

Ön szerint segíti-e az algoritmuskészítés 
fontosságának erősödését?

Igen, segíti Részben Nem

Ön szerint segíti-e a dokumentációkészítést?

Igen, segíti Részben Nem
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8. Csak a válaszadók 15,4%-a mondta, hogy az algoritmus elkészítése problémát okozott. 

 

9. 69%-uk használta volna ezt a segítséget. 

 

  

Zavarja-e, hogy az algoritmust kell előbb 
elkészíteni?

Igen Nem

Használta volna-e ezt a segédeszközt, ha annak 
idején megkapja?

Igen Nem
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10. A hallgatók 15,4%-a sok időt spórolt volna meg, míg ugyanennyien késtek volna. A többiek 

elkészültek volna kis időnyereséggel. 

 

11. Hibát nem jeleztek. 

12. Fejlesztésként a grafikus felületet említették az Excel helyett, kevesebb lépést és a 

struktogram integrálását. 

13. “Hasznos lenne.” A többi válasz a tárggyal kapcsolatosan érkezett, mégpedig, hogy jó lenne 

két külön tárgyként az algoritmus készítést és a kódolást oktatni. Feltételezem, itt az dupla 

óraszám is megoldás lehetne egy táblás óra és egy kódolós órával. 

Örülök, hogy csak kevesen találták haszontalannak a munkámat, és az algoritmuskészítés 

fontosságának üzenetét megértették. 

Az itt bemutatott Excel-alapú útmutató tapasztalatai és a visszajelzések alapján végrehajtott 

fejlesztések után az újabb alkalmazásom már támogatja a komplex adattípusokat, a több alfeladatot 

és elérhető a web-en. A következő fejezetben ezt az alkalmazást mutatom be és számolok be a 

fogadtatásáról. 

Ahogy már korábban is írtam a hallgatók a feladatok közül csak a kódolással szeretnének foglalkozni. 

Ez részben érthető, hiszen a legtöbb esetben kísérletezéssel és javítgatásokkal is végül futtatható 

megoldások születnek, és sikerélményt érnek el. De ez a szint amatőr, a professzionálisabb 

programozóknak magasabb szinten kell lenniük. Ahhoz, hogy megbirkózzanak a munkájukkal egy 

csapatban, a szisztematikus programozást kell megtanulniuk. Az új alkalmazásunk ehhez nyújt 

segítséget. Ennek használatával több figyelmet kell szentelniük a specifikáció és az algoritmus 

elkészítésére a kódolás előtt. 

Hogy érzi, tudott volna időt megspórolni a 
beadandó elkészítésekor ezzel az eszközzel?

Sokat Keveset

Nem Késést okozott volna

A beadandóm nem készült volna el
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5.4.2 Web-es platform bevezetése 

5.4.2.1 A fejlesztés iránya 

Az előző fejezetben bemutattam a ProgFundCppWizard alkalmazáscsomagot. A kérdőív eredménye 

az volt, hogy a hallgatók jobban élveznék a web-es grafikus felületet. Ráadásul megoldottam néhány 

limitációt, és új funkciókat is fejlesztettem. 

Felület 

A legszembetűnőbben a felület változott. A hallgatók a web világában élnek. Ezért az Excel-alapú 

megoldást web-es alapokra építettem át. Remélem, hogy így jobban megtetszik nekik az új 

ProgrammingFundamentalsWizard (PFW) alkalmazásom. 

A feladatok szerkezetésnek felülvizsgálata 

Bonyolultabb feladatok megoldása lehetséges részfeladatok összeépítésével. Ezt az alkalmazást a 

házifeladatok és vizsga ZH-k típusához fejlesztettem. A feladatok tartalmaznak egy közös 

adatbeolvasást és több kérdést a kimenetükkel. Néhány esetben extra bemeneti adat megadása 

szükséges. Így a fő alkalmazás feladata az adatbeolvasás és a megoldó függvények meghívása. Ezért 

minden részfeladatnak lehet saját specifikációja és algoritmusa. 

Hiányzó adattípusok kiegészítése 

Sajnos az előző alkalmazás az Excelben nem tudta a komplex adattípusokat kezelni. Mivel ezek már 

szükségesek egy kicsit bonyolultabb probléma megoldásánál, a tömbök és rekordok elérhetővé 

váltak. 

Nassi-Shneiderman Diagram (NSD) szerkesztő 

Van több alkalmazás is, amivel NSD-t lehet rajzolni. Ezeket 2003-ban B. Shneiderman is 

összegyűjtötte. [HL12] Sajnos több, mint 50%-a már nem elérhető. Van pár, ami nem elég rugalmas 

alkalmazás, de néhány a kódgenerálást is támogatja. Structorizer [HL13] nincs említve, ahogy egy 

ELTE-s hallgató StukiMania [HL14] munkája sem. Én magam pár fejezettel korábban mutattam be 

a saját NSD szerkesztő alkalmazásomat, amiből az [SP5] cikket írtam. 

5.4.2.2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS WIZARD (PFW) 

Ez a vadonatúj web-es alkalmazás segítséget próbál nyújtani a hallgatóknak a házi feladataik 

megoldásában, de lehet általánosabban is használni. Helyet ad a feladathoz szükséges információk 

összegyűjtéséhez, és az algoritmus NSD formátumban történő szerkesztését is támogatja. Az 

alkalmazás a [SL4] címen érhető el. A biztonságos kommunikációt a HTTPS garantálja. De a szerver 

csak egy saját maga által aláírt certificate-tel rendelkezik, ezért a felhasználónak el kell fogadni a 

figyelmeztetést az oldal betöltésekor. A keretrendszernek az a filozófiája, hogy a megkötéseivel 

kényszeríti rá a hallgatókat az algoritmusok elkészítésére a kódolás előtt, és segíti a munkájukat. 

Azért hasznos a hallgatónak, mert támogatást nyújt a feladat értelmezéséhez. Saját strukturájában 
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jegyezteti fel az ismert információkat. Hasznos lehet a tanároknak is, mert így a házi feladatok 

egységesek lehetnek, az NSD-k is azonos megjelenéssel készülnek, illetve a specifikáció valamint az 

algoritmus digitálisan XML formátumban gyűjthető össze. 

Bemutatás 

Az alkalmazás magyar és angol nyelven érhető el. A felhasználók maguk válthatnak a nyelvek között 

a bal felső sarokban kattintva a HU illetve EN linkeken. Egy rövid leírás az alkalamzásról elérhető a 

[SL7] linken. 

Regisztráció és bejelentkezés: A felhasználóknak be kell jelentkezniük, amit kétféleképpen tudnak 

megtenni: az ELTE-s INF-es azonosítójukkal vagy a rendszerben történő regisztrálás után. 

Hallgatóinknak van azonosítója az inf.elte.hu domain-ben. Így ők ugyanazt a felhasználói azonosítót 

és a jelszavukat tudják használni, mint amikkel a kar géptermeiben bejelentkeznek a gépekre. Az 

automatikus regisztrációkor beállításra kerül a teljes nevük és alapértelmezetten a magyar nyelv. 

Ha valakinek nincs azonosítója az ELTE INF-es környezetben, vagy nem szeretné használni, akkor 

regisztrálhat is a rendszerbe egy saját azonosító és emailcím megadásával. A generált kezdeti jelszó 

a megadott emailcímre kerül elküldésre, amit az első bejelentkezéskor meg kell változtatni. 

A sikeres bejelentkezés után a főoldalra kerül a felhasználó, ami az egyoldalas alkalmazás (one-page 

application) lelke. 

Az oldal felépítése és a feladat: A menü a bal oldalon található, míg a szerkesztő felület a jobb 

oldalon. 

 

A menüelemek először 

A menü dinamikusan változik attól függően, hogy a bejelentkezett felhasználó mentett-e feladatokat, 

betöltött-e már egyet és hogy hány alfeladatot tartalmaz. 

Első bejelentkezéskor a felhasználónak még nincsenek mentett feladatai. Az ekkor megjelenő 

menüelemek láthatóak a következő ábrán. 

Amikor a felhasználó megnyit egy feladatot, a menüelemek megváltoznak, és megjelenik a feladat 

azonosítója négy új menüpont alatt. 
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A menüelemek egy feladat megnyitása után 

Az előző képen láthatóak a beolvasott feladat esetén megjelenő menüpontok. A feladat alatt az azon 

végrehajtható műveletek láthatóak. Egy feladat több alfeladatot tartalmazhat, így a feladat alatt 

dinamikusan jönnek létre az almenüket kezelő menüpontok is. 

A menüpontok és a műveletek leírása olvasható a következőkben. Először ezek az opciók 

választhatóak: 

Information – Erre kattintva megjelenik egy rövid üdvözlő üzenet és leírás a jobb oldalon. 

Create a new task – Egy új, üres feladat jön létre és nyílik meg. 

Import a task – Egy korábban letöltött – vagy mástól kapott – feladatot lehet itt importálni a 

rendszerbe. 

Export a task – A szerverről letöltésre kerül a feladatot tartalmazó XML fájl. 

Open a task – A felhasználó választhat egy elmentett feladatot, amit betölt a rendszer. Ekkor változik 

meg a menü, és jelennek meg a nyitott feladattal végezhető műveletek. 
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Delete a task – Az elmentett feladatok listájából kiválaszthatja a felhasználó, hogy melyik törlődjön 

a rendszer adatbázisából. Nincs lehetőség visszaállításra, ezért érdemes lehet előtte exportálni és a 

letöltött fájlt archiválni. 

Log out – Ezzel tud a felhasználó kijelentkezni az alkalmazásból. 

Menüelemek egy feladat megnyitása után 

Save the task – A munkafolyamat alatt először csak a memóriában történik meg egy feladat 

módosítása. Ha ezt az adatbázisban is szeretnénk letárolni, ezt a menüpontot kell választani. A feladat 

azonosítója a művelettől nem változik. 

Save the task as new version – A betöltött feladat változtatás nélkül, új néven kerül elmentésre. 

Close the task – A munka befejezése után a feladatot be kell zárni. 

General – A megjelenő oldalon általános információkat lehet megadni a feladatról. Csak a rövid 

azonosító kötelező, mert ez része lesz a feladat nevének és a későbbi generáláskor is használja a 

rendszer. A hosszú név, a feladat szövege, környezeti információk és a szerző adatai is itt írhatóak 

be. 

Specification – A Specification menüponton kattintva a vezérlés automatikusan az almenüre ugrik, 

az Input almenüre. Ezen kívül még egy almenü van, a Precondition. 

Input és Precondition – A PFW speciális problémák megoldására lett tervezve, amikor közös 

bemeneti adatokhoz tartozik több kérdés. Itt tárolhatóak a közös adatok, azok típusa, kezdő értéke, 

hogy konstans-e vagy sem, tömb és rekord információk. Ennél a Precondition-nél megadható 

előfeltételek a közös bemeneti adatokra vonatkoznak csak. A definiciók egyelőre még egyszerű 

alfanumerikus karakterenként vagy rövid mondatonként írhatóak le, hasonlóan, mint ahogy a 

Microsoft Excel celláiban kell a függvényeket definiálni. 

Subtask – Egy feladaton belül több részfeladat lehet. Ezen az oldalon adhatja meg a felhasználó a 

részfeladat azonosítóját és szövegét. 

Specification (in a subtask) – A Specification menüpontra kattintva a vezérlés automatikusan az 

Input almenüre ugrik. Ezen kívül még három almenü van, a Precondition, Output és Postcondition. 

Input és Output – A részfeladat bemeneti és kimeneti adatai adhatóak meg itt a nevükkel, típusukkal, 

kezdő értékükkel, amelyek definiálhatóak tömbként és rekordként is. 

Precondition és Postcondition – Az adott részfeladat elő- és utófeltételei adhatóak meg itt. 

Algorithm – A felhasználó itt szerkesztheti az algoritmust NSD-ként az egyes dobozokon való 

egérkattintások és a megjelenő felugró menü segítségével. A következő ábrán láthatóak a lehetséges 

műveletek, és a leírásuk pár sorral később olvasható. 

Testing – A teszteléskor kapott információkat lehet itt elmenteni. Minden egyes sorban egy teszteset 

adható meg a bemeneti adataival, tesztfájl nevével, várt kimenettel, az aktuális kimenettel és hogy 

megfelelt-e vagy elbukott a teszten, illetve rövid megjegyzést is fűzhető hozzá, ha szükséges. 
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Improvements – A fejlesztési lehetőségek tárolhatóak le itt. 

 

Pop-up menü az NSD szerkesztésekor 

Most következik az alkalmazás popup menüjében és néhány gombon elérhető műveletének leírása. 

Edit  – Az adott elem értékének szerkesztését kezdi el. Az érték átmásolódik egy megfelelő 

szöveges mezőbe vagy dobozba, ahol az módosítható. 

Help  – Az egeret ráhúzva erre a képre rövid leírás olvasható tooltipként. 

OK  – Ez menti az új értéket a szerverre, és frissíti az oldalt. 

Cancel  – Ezzel az ikonnal tudjuk az új értéket elvetni és a régi értéket visszatölteni. 

Cut  – Az adott elemet kitörli. 

Add  – A listához új elemet ad hozzá alapértelmezett kezdőértékekkel. 

Add a new subtask! (link) – Egy új részfeladatot ad a megnyitott feladathoz, és frissíti a menüt. 

Delete this subtask! (link) – Az adott részfeladat törlésre kerül, és egyúttal frissíti a menüt. 

Download picture of NSD (gomb) – PNG képként letöltésre kerül az NSD. 

Generate simple CPP code in CBP project (gomb) – A szerver egy Code::Blocks projektet general, 

melybe az ismert információkat tölti, és a C++ forráskódnál felhasználja a bemeneti, kimeneti és 

algoritmus információkat. A létrejött fájlok egy zip fájlba csomagolva tölthetőek le a szerverről a 

felhasználó gépére. A felhasználónak folytatnia kell az implementációt az adatok beolvasásával, az 

eredmények kiírásával és egyéb finomításokkal. 

Generate Word documentation (gomb) – A szerver legenerálja az ismert információkkal kitöltött 

dokumentumot, aminek szerkesztését még folytatni kell a képernyőképekkel és más hiányzó részek 

pótlásával. 

Editing NSD (felugró menü) – Az NSD-ben lévő doboz egyikén történő jobb-egér-gombbal való 

kattintás után megjelenik egy felugró menü a következő menüpontokkal. 

Up vagy Down  /  – Az adott doboz az előző doboz elé vagy a következő doboz mögé ugrik. 
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Insert before vagy Insert after   /   – Egy új almenü jelenik meg a következő elemekkel. 

Különböző algoritmuselemek szúrhatóak be az adott doboz elé vagy mögé. Ez lehet bármilyen 

utasítás , ha feltétel (kétirányú elágazás)  , elöl-tesztelő vagy számláló ciklus , vagy hátul-

tesztelő ciklus . 

Edit  – A doboz tartalma szerkeszthető egy popup-ként megjelenő szerkesztőablakban. 

Cut  – Ezzel lehet az adott dobozt törölni. 

Mark – Az adott dobozt megjelöljük a következő két művelethez. 

Move – A megjelölt dobozt átmozgatjuk a most aktív doboz elé. 

Copy  – A megjelölt doboz a jelenlegi doboz elé másolódik. 

Technológiák 

Az alkalmazást Java-ban implementáltam, és Glassfish application server-en fut. Az adatbázis 

PostgreSQL. Használ OpenID-t, LDAP-ot és küld e-mailt. A kliens egy “one-page application”, 

vagyis egy böngészőoldal, ami AJAX-ot használ a szerverrel való kommunikációhoz. 

A feladatok XML formátumban vannak tárolva az adatbázisban. Megnyitáskor betöltődnek a 

memóriába, ahonnan XPath és XSL transzformációval kapjuk meg a szükséges adatokat. 

A feladatok definíciója egy saját kiterjesztett leíró nyelvet használ, a Task Markup Language-t 

(TML). A TML a korábbi fejezetben és [SP2] cikkben bemutatott AML-re épül. 

5.4.2.3 Kérdések és válaszok 

A tervezés és megvalósítás közben felmerült pár kérdés, melyeket itt megválaszolok. 

5.4.2.3.1 Mikor mutassuk be a PFW-t a hallgatóknak? 

Semmi értelme a PFW-el foglalkozni az első órákon, amikor alapdolgokat tanulnak a hallgatók. 

Azokon az órákon kell bemutatni, amikor a téma a specifikációkészítés, algoritmizálás és kódolás. 

Hallanak már a tesztelésről és dokumentálásról, így gyakorlatban ki tudják próbálni a PFW-vel. Az 

alfeladatokra való bontás koncepcióját is meg kell ismerniük, de precíz magyarázat nélkül már lehet 

használni. Később a függvények tanulásakor válhat világossá a paraméterek kezelése a PFW-ben és 

a jól-definiált specifikáció fontossága. 

5.4.2.3.2 A kódgenerálás eredményezheti, hogy a hallgatók nem tanulnak meg kódolni? 

Ezt a kérdést már az előző alkalmazásnál is feltettem. Most a válasz még sokkal inkább nem, több ok 

miatt is. A PFW célja sokkal több, mint a kódgenerálás. Ez valójában egy útmutató a kódoláshoz és 

dokumentáció készítéshez. Ezért is javaslom kezdő programozók számára a használatát. De nemcsak 

az ő munkájukat segítheti. [HP34] Az algoritmusok készítésekor ragaszkodunk ahhoz az elvünkhöz, 
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hogy annak nyelv-függetlennek kell lennie speciális programozási-nyelvekben használt kifejezések 

nélkül. Így csak az algoritmus struktúrája jelenik meg a generált forráskódban, de a C++ specifikus 

operátorokat (mint például a “:=” lesz a “=” helyett) és más kifejezéseket javítania kell a fejlesztőnek. 

A generált kód nem fogja tartalmazni az adatbeolvasást és a típusok, illetve előfeltételek ellenőrzését 

sem, hiszen ezek nem részei az algoritmusnak. Ezek implmenetálása nélkül az alkalmazás nem is fut. 

Végül nincs eltérés a “while” ciklus és a “for” ciklus dobozai között NSD-ben, így itt is a hallgatónak 

kell a szintaktikát javítania. Tehát a hallgatóknak kódolniuk is meg kell tanulniuk, ha használják a 

PFW-t. 

5.4.2.4 Tapasztalatok az alkalmazással kapcsolatban 

Hallgatóimmal kipróbáltattam az alkalmazás használatát. Ekkor még csak a programozási nyelv 

alapszintaktikájáról tanultak. Volt egy csoport, ahol angol nyelven folyt az oktatás, mert a hallgatók 

több különböző országból érkeztek (Anglia, Brazilia, Irán, Kamerun, Macedónia, Németország, 

Szaud-Arábia, Törökország, USA, Vietnám, …). Itt különösen jó volt, hogy az algoritmust nem 

pszeudokóddal írtuk, mert mindenki anyanyelvét nem ismertem, angol nyelven pedig zavart 

okozhatott volna, hogy nagyon hasonlít a forráskódban megadandó programozási nyelv kifejezéseire. 

[HP33] 

Két csoporttal végeztem felmérést. Felsőbb éveseket kérdeztem, akik már elvégezték a tárgyat. Név 

nélkül kellett kitölteniük a Google Form-ként publikált kérdőíveket. 

5.4.2.4.1 Felmérés – Első csoport 

Az első csoportba azok tartoztak, akik az előző felmérésben is részt vettek, és megadták az email 

címüket további kutatásokhoz. Kaptak egy bemutatót, és a következő kérdésekre kellett válaszolniuk. 

[SL6] 

Kérdések: 

1. Elérhető volt a szerver? (igen / nem) 

2. Mikor használtad az alkalmazást? (szabad szöveg, például: 11 és 13 óra között) 

3. Mennyire voltál elégedett a szerver válaszidejével? (gyors / megfelelő / elfogadható / lassú / 

nagyon lassú, leterhelt) 

4. Használtad volna-e ezt az eszközt, ha lett volna rá lehetőséged a tárgy elvégzése közben? (Igen 

/ Nem) 

5. Mit gondolsz a web-alapú, garfikus alkalmazás fejlesztésének irányáról? (Csak így tovább! / 

Másik irány jobb lenne. Kérlek javasolj fejlesztéseket a 7. pontban! / Elég volt. Nem kell más.) 

6. Milyen hibákat találtál az alkalmazásban? (Szabad szöveg) 

7. Milyen fejlesztéseket javasolnál még? (Szabad szöveg) 

8. Egyéb észrevételek: (Szabad szöveg) 
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Válaszok: Az előző felmérésben a válaszadók 90%-a adta meg elérhetőségét. Közölük 70% válaszolt 

most is. 19 óra után használták a szervert, ami akkor gyors volt. Javasoltak pár javítást, például, hogy 

a kinézeten még javítsak, valaki még a segítségét is felajánlotta ehhez. 

5.4.2.4.2 Felmérés – második csoport 

A második csoport nagyon hasonló kérdéseket kapott a PFW-ről, mint a ProgFundCppWizard-ról 

szóló, csak azt aktualizáltam. [SL7] 

Kérdések a Programozási alapismeretek tárgy beadandójával kapcsolatban: 

1. Mennyi időt töltöttél – órában kifejezve – a beadandó elkészítésével? 

2. Százalékosan mennyi időt töltöttél a következőkkel: algoritmus A=    , kódolás C=    és 

dokumentáció írása D=   ? Amennyiben az összeg nem 100, mit csináltál a fennmaradó időben? 

3. A következőket milyen sorrendben csináltad: algoritmus (A), kódolás (C) és dokumentálás (D)? 

Kérdések a PFW-ről:  

4. Mit gondolsz erről az ötletről? (Haszontalan / Jó, de az alkalmazás nagyon munkaigényes / Jó 

/ Nagyon jó) 

5. Szerinted segítheti növelni az algoritmuskészítés előtérbe helyezését? (Nem / Részben / Igen) 

6. Szerinted segítheti a dokumentációkészítést? (Nem / Részben / Igen) 

7. Látod veszélyét ennek az alkalmazásnak, ha használnák a diákok? (Szabad szöveg) 

8. Zavart okoz, hogy az algoritmust kell előbb elkészíteni? (Igen / Nem) 

9. Használtad volna ezt az eszközt, amennyiben lett volna rá lehetőséged a tárgy elvégzése során? 

(Igen / Nem) 

10. Hogy érzed, tudtál volna időt spórolni ezzel az eszközzel, amikor készítetted a beadandódat? 

(A beadandóm nem készült volna el. / Késést okozott volna. / Nem / Keveset / Sokat) 

11. Milyen hibákat találtál az alkalmazásban? (Szabad szöveg) 

12. Milyen fejlesztéseket javasolsz? (Szabad szöveg) 

13. Egyéb észrevételek: (Szabad szöveg) 

A kérdőív kiértékelése 

A kérdőív elérhetőségéhez a linket több száz hallgatónak kiküldtem, akik korábban elvégezték ezt a 

tárgyat. Fél óra elég lett volna gyorsan megnézni az alkalmazást és kitölteni a kérdőívet. Sajnos a 

három hetes határidő leteltéig kevesen foglalkoztak ezzel. A következő felmérést ezért már 

kötelezővé fogom tenni a saját csoportomban. 

Az alábbi eredmények születtek: 

1. Átlagosan 1 napot szántak a beadandó feladatra, van aki 4 napot, és volt olyan, aki 6 órát. 

2. Az algoritmus, kódolás és dokumentálás között nagyon eltérőek a megoszlások: 5-35-60% és 

50-30-20% között. 
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3. Itt majdnem mindenki betartotta a Algoritmus-Kód-Dokumentáció sorrendet. 

4. Az ötlet „jó” vagy „jó, de nagyon munkaigényes” a válaszok szerint. 

 

5. Az algoritmuskészítést erősítheti. 

 

6. Segítené a dokumentációkészítést. 

 

Mennyire tartja jónak az ötletet?

Nagyon jónak tartom

Jónak tartom

Jó az ötlet, de nagyon munkaigényes az alkalmazás

Nem látom értelmét

Ön szerint segíti-e az algoritmuskészítés 
fontosságának erősödését?

Igen, segíti Részben Nem

Ön szerint segíti-e a dokumentációkészítést?

Igen, segíti Részben Nem
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7. Egy hallgató írt véleményt: „Mindössze annyit, hogy ha csak a Programozási alapismeretek 

tárgy keretében használnák a diákok az alkalmazást, és a későbbi tantárgyak esetében ezt a 

segítséget nem vehetnék igénybe, az talán nehézségeket okozna a kevésbé szorgalmas diákok 

számára. Mert ugye, a jót könnyű megszokni. :) De ha azokon az órákon/zh-kon, ahol lehet 

internetes segítséget használni, azokon ezt a programot is lehetne, akkor megérné a belé 

fektetett időt és energiát.” 

8. Nem zavarta őket, hogy az algoritmust kell először elkészíteni. 

 

9. Használták volna az alkalmazást. 

 

  

Zavarja-e, hogy az algoritmust kell előbb 
elkészíteni?

Igen Nem

Használta volna-e ezt a segédeszközt, ha annak 
idején megkapja?

Igen Nem
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10. Tudnának időt spórolni. 

 

11. Hibát nem említettek. 

12. Nem javasoltak fejlesztéseket. 

13. Nem volt más észrevétel. 

Örülök, hogy a válaszadók hasznosnak találták a munkámat. Arra számítok, hogy az oktatás adott 

pillanatában, tényleges munka közben érdekes és hasznos lesz ez az új web-alkalmazás. 

5.4.2.5 Tervezett fejlesztések 

Előfeltételek és utófeltételek megadása 

Ahogy említettem, az elő- és utófeltételek jelenleg egyszerű mondatonként adhatóak meg, ami sokkal 

jobb lenne a MathML integrálásával. 

Beszedés és értékelés 

A dokumentáció PDF-ként való lementése most is lehetséges. Megvalósítható, hogy a házi feladatot 

rögtön a hallgató tanárának küldjük email csatolmányként. A tökéletes és teljesen rossz megoldások 

kiszűrése egy előfeldolgozó segítségével is jó funkció lenne, ha a pontozást nem is vesszük ki a tanár 

kezéből. 

5.4.3 A kód és a dokumentum generálásának módszertani kérdései 

Az előző fejezetben bemutatott saját fejlesztésű webes alkalmazás vonalvezetőként szolgál a 

Programozási alapismeretek tárgy feladatainak végiggondolásánál. Elősegíti, hogy hallgatóink a 

szöveges feladatok megoldása során betartsák az elvárt sorrendet, miszerint először kigyűjtjük az 

adatokat és átgondolják a feladatot, majd algoritmust készítünk függetlenül a programozási nyelvtől, 

és csak ezek után végezzük el a kódolást. Sajnos a komolyabb tesztelés el szokott maradni, és 

dokumentáció is csak beadandóként készül. 

Hogy érzi, tudott volna időt megspórolni a 
beadandó elkészítésekor ezzel az eszközzel?

Sokat Keveset Nem Késést okozott volna A beadandóm nem készült volna el
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Kódot nem készíthetünk rögtön a feladat megismerése után, mert hallgatóinknak általános 

algoritmikus-gondolkodást tanítunk, és nem egy speciális nyelv megismertetése a cél. Ugyanakkor 

kódolni is meg kell tanítanunk a hallgatókat. Sőt, ezt minél hamarabban, hogy a kitalált 

algoritmusokat implementálni tudják, és ki lehessen próbálni, hogy valóban jó-e a megoldás. 

A következőkben leírom, hogy a PFW alkalmazás használata hogyan gyorsítja az algoritmus 

készítését, segíti a programkód implementálását, és hogyan használhatók ezek oktatásában. 

Gyakorlati példákat mutatok arra, hogy a webes felületen az egér gombjainak kattintásaival és 

kifejezések szerkesztésével összeállított algoritmusból generált előzetes programkódot milyen 

egyszerűen kell csak módosítani, hogy abból futtatható alkalmazás váljon. 

5.4.3.1 Bevezetés 

Sok programozó a feladat megoldását azonnal egy programozási nyelv lehetőségein keresztül látja, 

beleértve az adatszerkezetek megválasztását, és azonnal programkódba is foglalja. Ezekben a 

programozókban sok programozási nyelvi elem – mint általános programozási fogalom – rögzül, 

ezért Ők nagyon nehezen térnek át más programozási nyelvre. 

Ez nem az az út, melyen haladva meg lehet tanulni általánosan programozni. Az oktatásban olyan 

utat kell követni, ahol mélyebb tudást lehet szerezni. Nem önmagában a programozás eszközét 

(programozási nyelv és környezete) kell megtanítanunk, hanem magát a programozást. Ki kell 

alakítanunk a hallgatóságban egy gondolkodási módot, egy követhető programozási stílust. A 

módszeres programozás folyamatában nagy hangsúlyt kell fektetnünk az algoritmizálásra. [HP22] 

Fontos, hogy a hallgató értse az algoritmust, és azt valamilyen nyelven le is tudja írni. Meg kell, hogy 

értsék az alapalgoritmusokat (programozási tételeket), és azokat bonyolultabb algoritmusok 

elkészítéséhez építőelemekként fel tudják használni. Célszerű ezért ezeket az algoritmusmintákat 

elemezni, ellenőrizni és számon kérni. Az oktatás során fontos, hogy csak az algoritmizáló készségek 

kialakítása után kezdjünk programot írni, de a gyakorlati kipróbálás miatt szükséges, hogy 

párhuzamosan fejlesszük a hallgatóság programozó képességeit is. Egy precízen és részletesen 

kidolgozott algoritmusból a kód elkészítése valamilyen programnyelven már szinte mechanikus 

tevékenység. Kézenfekvő, hogy a tanítási-tanulási folyamatban mindenekelőtt a kreativitást igénylő 

algoritmus-készítésre kell összpontosítanunk, hiszen egy feladat megoldásának kulcsa a megfelelő 

algoritmus megtalálása. Ugyanakkor fontos, hogy az elkészített algoritmusokat ne csak szárazon 

próbáljuk ki, hanem valamilyen nyelven kódolva futtassuk is le, mert így lesz sikerélmény, így érzi 

meg igazán a hallgató az alkotás örömét. 
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A programozás tanításának történetét áttekintve is egyértelmű, hogy a problémamegoldás menetében 

egyre erőteljesebben került előtérbe az algoritmus-szerkesztés szerepe, a konkrét programnyelvtől, 

ill. számítógéptípustól független algoritmizálás. [HP30] 

A tapasztalat azonban az, hogy ez az algoritmikus szemléletű oktatás is csak lassan képes kialakítani 

az absztrakciós képességeket. A feladat megközelítés folyamatában ezért óriási szerep jut a 

specifikációnak is. Elkerülhetetlen, hogy a programozás-oktatás kezdetén először szövegesen 

fogalmazzuk meg a specifikációt. A cél ekkor még csak az, hogy megértessük a hallgatósággal, hogy 

a specifikáció elkészítésekor elemezzük a feladat szövegét, kiemeljük a lényeges adatokat és 

ismereteket és elvonatkoztatunk a lényegtelenektől. Később, az analizáló képesség erősödésével 

áttérünk a precízebb matematikai formalizmusra. A formalizmus szükségességét indokolhatjuk azzal 

is, hogy a jó specifikációból kiszűrhetők olyan információk, amelyekből már program segítségével 

automatikusan lehet programkód részleteket is generálni. [HP31] A bemutatott alkalmazás is 

felhasználja a generálás során a specifikáció bemenet és kimenet részében definiált adatokat. A 

specifikáció készítése elősegíti az absztrakciós képesség fejlesztését is. 

5.4.3.2 A módszer ötlete 

Az előző fejezetben bemutatott alkalmazással segítjük a hallgatók munkáját oly módon, hogy felületet 

adunk nekik a feladatok végiggondolásához, analíziséhez, ahol össze tudják gyűjteni a feladatban 

szereplő adatokat. 

A felületen lehetőséget adunk nekik az algoritmus összeállításához is. Ezen a webes felületen egérrel 

való kattintással, illetve a szöveg szerkesztésével tudják az algoritmus Nassi-Shneiderman diagram – 

vagy más néven struktogram – képi reprezentációját szerkeszteni. 

Eszközt adunk arra, hogy le tudjanak generálni egy Code::Blocks projektet és C++ forráskód 

kezdeményt. A kódolást tehát nem nulláról kell kezdeni, hanem egy kialakított struktúrát kapnak, 

amiben folytathatják a munkát. Ebben már csak az algoritmusban használt kifejezéseket kell 

lefordítani az adott nyelv speciális kifejezéseire, valamint még a beolvasás és kiírás részt kell 

megvalósítaniuk. 

5.4.3.3 Változás a tanulási folyamatban 

Sokszor csak a táblára felírt adatok és a felrajzolt algoritmus kódolását végezték a hallgatók, hiszen 

elég nehéz volt az NSD megjelenítése. Ezt lehet papíron végezni, de akkor egy véletlenül kimaradt 

utasítás pótlásához már vagy firkálni kell és nem lesz áttekinthető, vagy újra le kell tisztázni, esetleg 

többször is. Ez eléggé időigényes lehet. A megjelenés sem egységes, és a dokumentációban sem mutat 

szépen a kézzel firkált algoritmus fényképe. 
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Vannak szoftverek ehhez, de sajnos kevés, ami jól használható. Shneiderman összegyűjtötte egy 

weboldalon [HL12], hogy milyen lehetőségeink vannak. Megemlíti a holland StruktoGraaf 3.0-t, 

melyért 84 eurót kell fizetni, a német EasyCode-t az EuroSoft Inc.-től, mely ugyancsak pénzbe kerül, 

bár van 14 napos próbaverziója és már tud kódot is generálni. Az amerikai, pontosabban kaliforniai 

SmartDraw 197 dollárba kerül. Microsoft termékek közül a Visio-t említi, mint alternatívát. Ezeken 

kívül még van pár (6-8) link, ami már nem elérhető. Kimaradt az előbbi felsorolásból a többi 

Microsoft termék és Paint eszközök, ha valaki csak tisztázásra, szebb megjelenésű NSD készítésére 

szeretné használni a szoftvereket. Ugyancsak említésre méltó a luxemburgi Structorizer [HL13], ami 

weben appletként működik, vagy letölthető Java-s alkalmazás. Végül Molnár T. (2012-14) ELTE-s 

hallgató munkáját hoznám példaként, ami hasonlít a webes alkalmazásomhoz. [HL14] 

Az algoritmus elkészítése után kellene az alkalmazást implementálni. 

Az új folyamatban érdeke lesz a hallgatónak, hogy ő maga is összeállítsa a specifikációt és az 

algoritmust, hiszen csak ebből tud majd kód-előzetest generáltatni. 

Tehát az új folyamat úgy néz ki, hogy a felületen össze kell állítani a specifikációt, majd az 

algoritmust. Ezt követi a kódgenerálás, amit letölthetünk a számítógépünkre. Az előállt projektet 

megnyitva folytathatjuk a munkát a saját számítógépünkön. 

5.4.3.4 Megvalósítás 

Az előző fejezetben mutattam be az alkalmazást, de pár fontos kiegészítéssel még itt folytatom. 

Mindenkinek saját munkaterülete lesz, ahol a feladatait tárolhatja az adatbázisban. Ennek a 

formátuma XML, melyből generáljuk a felületen megjelenő információkat és a kódot is. 

5.4.3.4.1 Algoritmus készítés menete 

Az alapalgoritmusokat általában sorozatokra fogalmazzuk meg, de a specifikációban és a megírt 

algoritmusokban sorozatként mindig 1-től indexelt vektorokat használunk. Fontosnak tartjuk az 1-től 

indexelés megtartását a hallgatók által készített algoritmusokban is, hiszen ez áll legközelebb az 

emberi gondolkodáshoz. (ha sorban állunk pl. a pénztárnál, akkor is az első ember fog először fizetni, 

utána pedig a második, stb.) 

Képzésünkben hangsúlyozzuk, hogy a feladatmegoldás első lépéseit nyelvfüggetlenül kell elvégezni, 

és csak az implementáláskor kell a nyelv speciális kifejezéseit használni. 

A rendszerünk felületén az algoritmus megjelenése egy Nassi-Shneiderman diagram, melyet a 

háttérben lévő XML fájlból generálunk. Ez kezdetben csak egy üres utasítás, amit módosítani kell. 

Az NSD lényege, hogy egymást követő és egymásba ágyazott dobozok mutatják az algoritmus 

struktúráját, és a dobozokba bármit bele lehet írni. 
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5.4.3.4.2 „Kódszerűség” generálása 

Az NSD az ember és nem a gép számára készül, ezért nagyobb a hallgatók szabadsága abban, hogy 

milyen jelöléseket használnak. Célszerű azonban betartani az órákon megismert szimbólumrendszert 

az algoritmus elkészítésekor, hiszen ebből kiindulva készül el a C++ kódkezdemény. Bár 

megállapítottam a bevezetőben, hogy a részletesen kidolgozott algoritmusból a kód elkészítése 

valamilyen programnyelven már szinte mechanikus tevékenység, mégsem igaz az, hogy ha ezt az 

alkalmazást használjuk az oktatásban, akkor a hallgatók nem tanulnak meg kódolni. Igen is 

megtanulnak, mert az algoritmus nem tartalmazhat nyelv specifikus elemeket, ezért pl. az operátorok 

jelölését mindenképpen át kell majd írni a kódban. Ez eléggé mechanikus munka, van azonban olyan 

feladat is, ami már tapasztalatunk szerint sokszor gondot okoz a hallgatóknak. Nevezetesen: az 

algoritmusban mindig 1-től indexeljük a vektorokat, a C-szerű nyelvek pedig 0-tól indexelnek. Ezt 

az átalakítást, mint a példánk is mutatja, már kis gondolkodással kell megtenni. Mivel más 

programozási nyelvekben pl. Pascalban akár -5 és 10 között is indexelhetjük a tömböket. A képzés 

során egy későbbi tantárgyban át is fogalmazzuk az alapalgoritmusokat úgy, hogy egy m..n 

intervallumon értelmezett sorozaton dolgozzanak, de ehhez még a programozás oktatás kezdetén 

nincs elég absztraháló képesség a hallgatóságban.  

Tapasztaljuk, hogy ez az átírási feladat különös nehézséget jelent a hallgatóknak pl. a kiválogatás, 

szétválogatás tételeknél. Miért is? Nézzük a kiválogatás algoritmusát: 

 

A kiválogatás algoritmusa NSD képként 

Ebben az algoritmusban a db mindig azt mutatja, hogy az X megvizsgált elemei közül hány T 

tulajdonságú volt eddig, ezért ha találunk egy újat, akkor megnöveljük a db-t. A vektorok 1-től 

indexelése miatt a db pont jó lesz a kimenő sorozat indexének is, vagyis a db két szerepet is betölt 

egyszerre. 

Ugyanakkor a C++ kódban 0-tól indexeljük a vektorokat, és most nem elég a ciklus indexhatárait 

megváltoztatni 0-tól N-1-igre, hanem a kimenő sorozatra is igaz a 0-tól indexelés. Ezért, ha a db 

jelentésén nem akarunk változtatni, akkor az elágazásbeli 2 utasítás sorrendjét is meg kell 

változtatnunk. Ez sosem szokott elsőre sikerülni, csak újabb magyarázat után. 
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Alkalmazásom sem képes a nyelv speciális tulajdonságait figyelni, amikor kódot generáltatunk vele. 

A generálás a feladat általános információit tartalmazó oldalon indítható egy gombbal. Ekkor 

letöltésre kerül egy tömörített állomány, amit kicsomagolva egy Code::Blocks projektet kapunk. A 

generálást jó esetben csak egyszer kell elvégezni. Ha mégis közben módosulna az algoritmus, akkor 

az új generálás már új verzióként más néven keletkezik.  

A projekt három fájlt tartalmaz, mert szétbontottam az alkalmazást a fő programrészre, ahol a 

hallgatónak mindenképpen nagyobb fejlesztést kell végeznie az adatok beolvasása és az eredmény 

megjelenítése végett, illetve a részfeladatok algoritmusaiból generált függvényeket tartalmazó 

programmodulra. 

 

PFW-ben generált Code::Blocks projekt 

A subtasks.cpp fájlban kell elvégezni a fordítást az algoritmusban használt kifejezésekről az adott 

nyelv – ami most C++ – speciális kifejezéseire. Példaként lássuk, hogy a generált, fenti kódban mit 

kell javítani, hogy futtathatóvá váljon. 

Generált kód Futtatható kód 

osszesen := 0; 

while (i:=1..N){ 

    osszesen := osszesen + hoztak[i]; 

} 

osszesen = 0; 

for ( int i=0; i<N; i++ ){ 

    osszesen = osszesen + hoztak[i]; 

} 

Ugyan lehetőség lenne arra, hogy az algoritmusban rögtön a nyelvi kifejezéseket használjuk (példa 

látható a következő képen), de fent már említettem, hogy ezt szeretném elkerülni. Legyen ez az a 

pont, ahol újra végig kell gondolni a megoldást, és át kell ültetni a használt programozási nyelv 

speciális igényeinek megfelelően. Vagyis ahogy a „:=” átírása „=”-re automatizálható lenne, de 
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módszertani meggondolásokból ezt nem teszük meg, hogy a kódot egyszer igenis végig kelljen 

olvasnia a hallgatóinknak. 

 
Nyelvspecifikus kifejezések az NSD-ben 

5.4.3.5 Alternatív pedagógiai módszerek 

Az általam készített rendszer nem helyettesít semmit az oktatott módszeres gondolkozás és 

programozás terén, csak más lehetőségeket is felkínál. 

Választható, hogy egy egységes megjelenésű és tartalommal rendelkező specifikációt készítsünk. 

Lehetővé teszi, és már ez is nagy előrelépés, hogy nem papíron kell firkálni az algoritmust – ha 

véletlenül kimaradt belőle valami –, hanem könnyen lehet javítani. 

Generálható egy Code::Blocks projekt, ami alapot adhat az implementáció folytatására a nulláról való 

kezdés helyett. 

5.4.3.6 Fejlesztési lehetőségek 

Az alkalmazásom még fejlesztés alatt áll. A visszajelzések és saját ötleteim alapján folytatom a 

munkát. A következő verzióban tervezzem elvégezni az alábbi fejlesztéseket: 

1. a dobozok helyben való szerkesztése 

2. összetettebb algoritmusminták (pl.: kiválogatás) beszúrása egyszerű dobozok helyett. 

Később még használhatjuk algoritmusok számonkéréséhez is. 

5.4.3.7 Összefoglalás 

Saját tapasztalataim és a hallgatók visszajelzési is azt mutatják, hogy az általam bemutatott 

alkalmazás és általában a hasonló elektronikus tanulást segítő eszközök használata akkor lesz 

eredményes, ha megtanítjuk a hallgatókat ezekkel az eszközökkel dolgozni. Először be kell mutatni, 

majd 1-2 órán közösen kell vele dolgozni, és végül megkaphatják önálló használatra. Ezt támasztja 

alá a múlt féléves tapasztalatom is. Előadáson és pár gyakorlati csoportnál szóban elmondtam, hogy 

van egy ilyen eszköz, dicsértem, hogy mekkora segítséget nyújt a beadandó feladatok elkészítésében, 

de nem próbáltam ki velük. A hallgatók lelkesen lefényképezték az alkalmazás elérési helyét (linkjét). 

Ugyanakkor azt láttam, hogy 1-2 ember (a körülbelül 20 fős csoport 10%-a) kivételével nem 

használták a beadandó feladat elkészítésénél, sőt rendszergazdai jogommal élve azt is 

megfigyelhettem, hogy a legtöbben ki sem próbálták, meg sem nézték az alkalmazást. Ellenben annál 
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a 2 angol nyelvű csoportnál, amelyikkel az órákon folyamatosan használtuk az alkalmazást, a diákok 

90%-a ennek segítségével készítette el a beadandó dolgozatát. 

Igyekszünk rávenni a hallgatóságot az óráról-órára történő készülésre, mert programozni csak 

rendszeres gyakorlással lehet megtanulni. Ez azonban a növekvő hallgatói létszám miatt egyre 

nagyobb terhet ró az oktatókra. 

Másik probléma, ami szintén növeli az oktatók leterheltségét, hogy bár a Nemzeti Alaptanterv az 

Informatika tárgyban előírja a diákok algoritmizálási készségének fejlesztését, ez nem nagyon látszik 

az egyetemre bekerülő hallgatók tudásán. 

Akinek a tudásán viszont látszik, legtöbbször túlértékeli magát, és nehezen vehető rá a módszeres 

programozásra. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy készüljenek az ismertetett alkalmazáshoz hasonló 

elektronikus tanulást segítő eszközök. Ezekkel talán több önálló munkára lehet rábírni a 

hallgatóságot. 

5.4.4 Ötödik tézis 

A szakmában elterjedt, módszertanok által használt eszközök analógiájára épülő 

alkalmazásom támogatja a módszeres programozás oktatását. 

Az 5.4-es fejezetben bemutattam a megvalósított ötleteimet. Megválaszoltam a közben felmerült 

kérdéseket az 5.4.1.7 és az 5.4.2.3 fejezetekben. Tapasztalataimról és a visszajelzésekről az 5.4.1.8, 

az 5.4.1.10 és az 5.4.2.4 fejezetekben írtam. 

A szoftverfejlesztés folyamatában nagyon fontos lépés a tervezés, amit nem szabad kihagyni, míg a 

tapasztalataim szerint a hallgatók próbálnak minél kevesebb energiát erre fordítani. A 

szoftverfejlesztési módszertanokat segítő eszközök, mint például a forráskódok központi tárolása 

(SVN, Git) és a feladatok nyilvántartása (Redmine, JIRA) alapján terveztem először a 

vonalvezetőként használható Excel alapú támogató csomagot. Majd ezt építettem össze egy Web-es 

platformon az előző tézisben szereplő algoritmust Nassi-Shneidermann diagramként szerkesztő 

alkalmazásommal. A PFW pozitív fogadtatása és a visszajelzések alapján állíthatom, hogy segíti a 

módszeres programozás oktatását.  
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7 Összefoglalás 

Disszertációmban összefoglaltam az XML oktatása, az XML felhasználása az oktatásban és más 

módszertani újítások terén tett erőfeszítéseimet. A dolgozat irodalmi áttekintéssel és az informatika, 

mint szakma tanulmányozásával indult. Ezt követette az XML oktatásáról szóló rész, melyben először 

egy esettanulmányt írtam le magyar és külföldi egyetemek, illetve oktatással foglalkozó szervezetek 

tananyagainak vizsgálatáról, körüljárva, mely témákat érintve oktatják az XML-t és a köré épülő 

technológiákat. Ezután az ELTE-n oktatott „Adatkezelés – XML” című tárgyamat mutattam be és 

fogalmaztam meg az első tézisemet: Az XML-ről és a köré épülő technológiákról szóló 

tananyagommal már a jelenlegi egyetemi informatikus-képzés korai szakaszában is bemutathatóak 

lennének az XML technológiák alapjai, melyekre építhetnének a hallgatók a későbbi tanulmányaik 

során. A dolgozat következő részében az XML oktatásban történő felhasználásáról írtam. 

Bemutattam az általam kidolgozott és kipróbált tananyagot, melyben az XML-t a szövegfeldolgozás 

oktatására használtam. Második tézisem is erről szól: Az XML jó példát ad a szövegfeldolgozás 

oktatásához és a projektmunka használatához. Tanulmányoztam egy új leírónyelv létrehozását az 

XML kiterjesztésével, hogy ne csak felhasználjuk az XML-t egy-egy feladatban, hanem alkalmazzuk 

is. A bemutatott algoritmusleíró nyelvvel már a kódolás szintaktikáját lehet oktatni, ahol az akár 

anyanyelven megjelenő lehetséges kulcsszavak és azokhoz tartozó dokumentációk segíthetik az 

algoritmikus gondolkodás és a forráskódok strukturális felépítésének megértését. Az ebből 

megfogalmazódott harmadik tézisem: Kezdő programozók oktatását segítheti egy algoritmus leíró 

nyelv (AML), amely lehet az XML nyelv kiterjesztése saját típusok definiálásával. Ezen az új leíró 

nyelven definiált algoritmusok vizuális megjelenítését és szerkesztését támogató web-es alkalmazást 

készítettem el, és próbáltam ki a hallgatóimmal. A negyedik tézisem: A tanulás eredményességét 

növelheti az algoritmusok vizuális megtekintését és szerkesztését megvalósító XML alapú 

alkalmazásom. Azért, hogy ne csak algoritmusról legyen szó, hanem specifkációról, vagyis az 

adatokról, típusokról, az elő- és utófeltételekről, illetve a tesztelésről és dokumentálásról is, további 

fejlesztésbe fogtam. Először egy Excel alapú támogató alkalmazást készítettem el, hogy a kódolás 

minél több lépését koordináló folyamatán vezessem végig a hallgatókat, majd ezt és az előző 

alkalmazást összeépítve egy új web-es alkalmazást publikáltam. Ez checklist-szerűen végigvezeti a 

hallgatót a tervezéstől a dokumentálásig, és közben segíti a munkáját. Így az ötödik tézisem: A 

szakmában elterjedt, módszertanok által használt eszközök analógiájára épülő XML alapú 

alkalmazásom támogatja a módszeres programozás oktatását. A dolgozatban írtam még a bemutatott 

szoftverek alkalmazási módszertanáról. Az órai tapasztalatok és a visszajelzések alapján téziseim 

igazolást nyertek, hallgatóim sikeresen sajátították el a kívánt ismereteket. 
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8 Summary 

In my dissertation, I summarized my efforts in teaching XML, using XML in education and other 

methodological innovations. The paper starts with a literature review and study of information 

technology as a profession. This is followed by the section about XML education, in which at first I 

wrote a case study on examining the curricula of Hungarian and foreign universities and educational 

orgaizations and how they are teaching XML and related technologies. Next I presented my subject 

„Adatkezelés – XML” („Data Management – XML”) which is taught in ELTE and I formulated my 

first thesis: Basics of XML technologies could be presented at the early stages of the current universtiy 

information technology training with my curriculum on XML and related technologies, so the students 

could build to this during their later studies. I have written about the usage of XML in education in 

next part of my dissertation. I have introduced the curriculum I have developed and tested in which I 

used XML to teach text processing. My second thesis is about this: XML provides a good example to 

training text processing and project work. I have studied the creation of a new markup language by 

extended XML to not only use XML in some tasks, but also to apply it. With the presented algorithm 

markup language, the syntax of coding can be taught where the possible native language keywords 

and their related documentation can help to understand the algorithmic thinking and the structure of 

source codes. My third thesis was drawn up from this: Education of beginner programmers can be 

helped by Algorithm Markup Language (AML), which is an extension of XML with defining its own 

types. I have implemented and tested with my students a web application for visualizing and editing 

algorithms defined in this new markup language. My fourth thesis is: The effectiveness of learning 

can be enhanced by my XML-based application for visualising and editing algorithms. Not only to 

manage algorithms but specification – so data, types, pre- and postconditions –, testing and 

documentation, I continued the development. At first I elaborated an Excel-based toolkit to lead my 

students through the most coordinated steps of coding process. Then I build together this and the 

previous application to a new web-application. I published this application which helps students’ 

work from the design to the documentation through the coding. So my fifth thesis: My XML-based 

application built to the analogy of the tools used by the methodologies and spreaded in industry 

supports teaching of systematic programming. In the paper I wrote about the application methodology 

of the presented softwares. based on experiences of lessons and feedbacks, my theses have been 

verified and my students have succesfully learned the required knowledge. 
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10 Függelék 

10.1 Intézmények felmérése 

10.1.1 FI-1: Gyűjtött információk 

A táblázatban a következő adatok szerepelnek az egyes oszlopokban: 

Oszlop Leírás 

1. oszlop: M/K Magyar vagy Külföldi 

2. oszlop: Szervezet Egyetem vagy más, aki oktatással foglalkozik 

3. oszlop: Hivatkozás A forrás weboldal címe 

4. oszlop: Tantárgy neve Ha megtalálható, akkor a tantárgy neve 

5. oszlop: Megjegyzés Leírás, megjegyzés 

6-15. oszlop: Témakörök XML és a kapcsolódó technológiák 

A szervezeteknél néhol rövidítés szerepel. Ezek listája a következő: 

Rövidítés Név 

ELTE-IK Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

PE-MIK Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 

SZTE Szegedi Tudományegyetem 

TK Tankönyvtár 

BGE Budapesti Gazdasági Egyetem 

DE-IK Debreceni Egyetem Informatikai Kar 

PTE-MIK Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar 

COR Budapesti Corvinus Egyetem 

DUE Dunaújvárosi Egyetem 

ME-GIK Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

NYE Nyíregyházi Egyetem 
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NYME Nyugat-magyarországi Egyetem 

OE Óbudai Egyetem 

NJE Neuman János Egyetem (Kecskemét és Szolnok) 

PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

SZE Széchenyi István Egyetem 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

UoT University of Toronto 

UBC University of British Columbia 

ethz Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

monash Monash University 

USYD The University of Sydney 

NUS National University of Singapore 

FUB Freie Universität Berlin de Germany 

TUM Technische Universität München de Germany 

Tub Universität Tübingen 

ACM Association for Computing Machinery 

 

Az esettanulmány gyűjtőmunka részének eredménye a következő táblázatban látható: 
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10.2 Az Adatkezelés – XML tárgy bemutatása 

10.2.1 FA-1: Minta ZH 
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10.2.2 FA-2: Vélemény 1 

 

10.2.3 FA-3: Vélemény 2 
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10.2.4 FA-4: Vélemény 3 

 

10.2.5 FA-5: Vélemény 4 
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10.3 Szövegfeldolgozás gyakoroltatása 

10.3.1 FS-1: Bemutató 
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10.3.2 FS-2: Kiosztott anyag 
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10.4 AML, mint első nyelv 

10.4.1 FE-1: Magyar nyelvű XSD 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<!-- edited with XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com) by cil (na) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <!-- Simple Types --> 
 <!-- Complext Types --> 
    <xs:complexType name="TAnd"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="kifejezes" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TCondition"> 
        <xs:choice> 
            <xs:element ref="kifejezes"/> 
            <xs:element ref="nem"/> 
            <xs:element ref="es"/> 
            <xs:element ref="vagy"/> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TExpression"> 
        <xs:choice> 
            <xs:element ref="ertek"/> 
            <xs:element ref="nem"/> 
            <xs:element ref="es"/> 
            <xs:element ref="vagy"/> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TFunction"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="parameterek"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="nev" type="xs:string" use="required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TIf"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="feltetel"/> 
            <xs:element ref="akkor"/> 
            <xs:element ref="kulonben"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TNot"> 
        <xs:choice> 
            <xs:element ref="fuggveny"/> 
            <xs:element ref="kifejezes"/> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TOperation"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="valtozo"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation> 
                        Itt kell megadnod a logikai feltételt, amitől függ a következő 
prgogramrész futása. 
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                    </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element ref="kifejezes"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TOr"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="kifejezes" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TParameter"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="tipus" type="xs:string"/> 
                <xs:attribute name="mod" type="xs:string"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TParameters"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="parameter" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TProcedure"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="parameterek"/> 
            <xs:element ref="valtozok"/> 
            <xs:element ref="utasitasok"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="nev" type="xs:string" use="required"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TSequence"> 
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
            <xs:element ref="ertekadas"/> 
            <xs:element ref="eloltesztelos-ciklus"/> 
            <xs:element ref="ha"/> 
        </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TValue"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="tipus"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                            <xs:enumeration value="string"/> 
                        </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TVariable"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="tipus" type="xs:string"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TVariables"> 
        <xs:sequence> 
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            <xs:element ref="valtozo" maxOccurs="unbounded"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TWhile"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="feltetel"> 
                <xs:annotation> 
                    <xs:documentation> 
                        Itt kell megadnod a logikai feltételt, amitől függ a következő 
programrész futása. 
                    </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
            </xs:element> 
            <xs:element ref="utasitasok"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
 <!-- Elements --> 
    <xs:element name="eljaras" type="TProcedure"/> 
    <xs:element name="parameterek" type="TParameters"/> 
    <xs:element name="parameter" type="TParameter"/> 
    <xs:element name="valtozok" type="TVariables"/> 
    <xs:element name="valtozo" type="TVariable"/> 
    <xs:element name="utasitasok" type="TSequence"/> 
    <xs:element name="ertekadas" type="TOperation"/> 
    <xs:element name="kifejezes" type="TExpression"/> 
    <xs:element name="ertek" type="TValue"/> 
    <xs:element name="nem" type="TNot"/> 
    <xs:element name="fuggveny" type="TFunction"/> 
    <xs:element name="eloltesztelos-ciklus" type="TWhile"/> 
    <xs:element name="feltetel" type="TCondition"/> 
    <xs:element name="es" type="TAnd"/> 
    <xs:element name="vagy" type="TOr"/> 
    <xs:element name="ha" type="TIf"/> 
    <xs:element name="akkor" type="TSequence"/> 
    <xs:element name="kulonben" type="TSequence"/> 
</xs:schema> 

 

10.4.2 FE-2: Angol nyelvű XSD 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<!-- edited with XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com) by cil (na) --> 
<!--W3C Schema generated by XMLSPY v5 U (http://www.xmlspy.com)--> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <!-- Simple Types --> 
 <!-- Complext Types --> 
 <xs:complexType name="TAnd"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="expression" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TCondition"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element ref="expression"/> 
   <xs:element ref="not"/> 
   <xs:element ref="and"/> 
   <xs:element ref="or"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TExpression"> 
  <xs:choice> 
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   <xs:element ref="value"/> 
   <xs:element ref="not"/> 
   <xs:element ref="and"/> 
   <xs:element ref="or"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TFunction"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="parameters"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TIf"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="condition"/> 
   <xs:element ref="then"/> 
   <xs:element ref="else"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TNot"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element ref="function"/> 
   <xs:element ref="expression"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TOperation"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="variable"/> 
   <xs:element ref="expression"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TOr"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="expression" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TParameter"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="xs:string"> 
    <xs:attribute name="type" type="xs:string"/> 
    <xs:attribute name="mode" type="xs:string"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TParameters"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="parameter" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TProcedure"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="parameters"/> 
   <xs:element ref="variables"/> 
   <xs:element ref="sequence"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TSequence"> 
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element ref="operation"/> 
   <xs:element ref="while"/> 
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   <xs:element ref="if"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TValue"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="xs:string"> 
    <xs:attribute name="type"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:enumeration value="string"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TVariable"> 
  <xs:simpleContent> 
   <xs:extension base="xs:string"> 
    <xs:attribute name="type" type="xs:string"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TVariables"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="variable" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TWhile"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="condition"/> 
   <xs:element ref="sequence"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- Elements --> 
 <xs:element name="procedure" type="TProcedure"/> 
 <xs:element name="parameters" type="TParameters"/> 
 <xs:element name="parameter" type="TParameter"/> 
 <xs:element name="variables" type="TVariables"/> 
 <xs:element name="variable" type="TVariable"/> 
 <xs:element name="sequence" type="TSequence"/> 
 <xs:element name="operation" type="TOperation"/> 
 <xs:element name="expression" type="TExpression"/> 
 <xs:element name="value" type="TValue"/> 
 <xs:element name="not" type="TNot"/> 
 <xs:element name="function" type="TFunction"/> 
 <xs:element name="while" type="TWhile"/> 
 <xs:element name="condition" type="TCondition"/> 
 <xs:element name="and" type="TAnd"/> 
 <xs:element name="or" type="TOr"/> 
 <xs:element name="if" type="TIf"/> 
 <xs:element name="then" type="TSequence"/> 
 <xs:element name="else" type="TSequence"/> 
</xs:schema> 

 




