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Sziasztok!
Nem tudom, ki volt közületek már főszerkesztő, vagy
bármilyen más projekt vezetője életében, de mindenki
próbáljon meg visszaemlékezni élete első nagyobb feladatára, amiben meghatározó szerepe volt. Egyfelől nagyon
megtisztelő pozícióról van szó: valahogy sikerült kiérdemelned a társaid bizalmát, hogy aztán elfogadjanak vezetőjükként; a saját neved adhatod ahhoz a termékhez, amit
közösen, együttes erővel előállítottatok. Valahol a „gyermekedként” tekintesz rá. Megcsináltátok. De azt, hogy
milyen mennyiségű munka áll mögötte, mennyire fárasztó
volt, mennyi aggódással járt és hány éjszakád ment rá, ezt
igazából rajtatok kívül soha senki sem lesz képes teljes
mértékben átérezni. Aztán amikor vége, kész van, ott áll
előtted megannyi fárasztó óra, nap, hét gyümölcse, igazából örömmel gondolsz vissza ezekre. Mert megérte. Akár
azért, mert az eredmény annyira jó lett, akár azért, mert
eközben egy hihetetlenül jó csapatra leltél a társaidban.
Egyrészt, így tekintek most erre az újságra: ez az első
olyan, amiről elmondhatom, hogy döntően az én koordinálásom alatt készült el (nyilván persze kisebb-nagyobb
segítséggel).
Másrészt, csak lapozz bele a tartalmába: az egész Simonyi
Konferencia, a MoDeS3 projekt, versek, novellák (még ha
utóbbiak nem is többemberes munkák voltak) gyakorlatilag mind-mind ide tartoznak. Megannyi alkotás, szervezés, munka, amiknek elkészültét aligha lehet leírni szavakkal úgy, hogy az ténylegesen átadja, mekkora élmény is
volt ezeket elkészíteni.
És most itt állok, nézem ezt az újságot, és csak erre tudok
gondolni. Azokra a lelkes arcokra, akik órákon keresztül
tudtak volna mesélni a saját projektjükről, műveikről. Ez
az, ami hihetetlenül nagy erőt ad nekem a folytatáshoz.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hallgatói Képviseletének lapja.
Címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 42.
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Szeretnéd az Impulzust az elsők között kézhez kapni?
Schönherzes vagy? Akkor nem kell mást tenned, mint
az alábbi linken kitölteni a formot és mi a szobádhoz
visszük az újságot a megjelenés napján! A külsősöknek
se kell aggódniuk, az újság továbbra is elérhető lesz az I
épület aulájában, Q földszinti büféjében és a Schönherz
földszintjén, a kanapéknál.
https://goo.gl/forms/vcTYbywSUx2l8Rhg2
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XIV. SIMONYI KONFERENCIA
Kiknek köszönhetjük az idei Konferencia megvalósulását? Mit adhat ez a nap az előadóknak, és miért éri meg nekünk is ellátogatni az I épületbe április 13-án? Mit jelent a szervezők számára a
Konferencia logója? Kérdéseinkre Bagi Alexandra, a XIV. Simonyi
Konferencia főrendezője válaszolt.
Bagi Alexandra számára az idei Simonyi Konferencia legfontosabb eleme nemcsak az a csütörtöki nap, amikor a 16 meghívott
előadó és a több száz hallgató összeül az I épület előadótermeiben, hogy együtt részt vegyenek Magyarország legnagyobb, kizárólag egyetemi hallgatók által rendezett éves szakmai rendezvényén, hanem maga az odavezető út is. Ez azért van így, mert
saját bevallása szerint egyedül nem is tudott volna idáig eljutni, és
a Simonyi Károly Szakkollégium és a Schönherz Vállalati Kapcsolatok közel 20 aktív segítője nélkül nem
tudnák azt a magas színvonalat tovább emelni, amit elődjei az előző 13 évben felállítottak.
A Konferencia jelképe is erre akarja a szervezőket emlékeztetni: a gyurgyalag, mely Magyarországon
őshonos madárfaj, egy igazi rovarevő specialista: naponta akár 250 darazsat is elkaphat és elfogyaszthat.
„A rendezők ezt az éhséget maguk elé célként kitűzve, hasonló vehemenciával fogyasztják a rájuk váró
feladatokat és állítják elő azokat az elemeket, melyekből a Konferencia felépülhet – pont, mint a Műszaki
Egyetem és környékének arcképe a konferenciavideókban vagy a plakátokon.” – Alexandra azonban még
kiemelte, hogy ez nehézségeket is tartogatott számukra: ahogy a kis kockáknak pontosan egymásra kell
kerülniük, különben egy egész épület összedőlhet, ugyanúgy hatalmas odafigyeléssel kell nekik is összedolgozniuk és ellátniuk minden feladatot.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásánál kerül előtérbe Alexandra munkássága is: kommunikáció és
médiatudomány mesterképzéses hallgatóként rengeteg energiát kellett a csapat koordinálásába, motiválásába fektetnie. Mint második női főrendező bizonyítva, hogy a mérnöki életben is rengeteg szükség
van lányokra, hol rengeteg empátiával, dicsérettel, hol pedig szigorúbb kiállással segítette a rendezőket.
Persze mindezt a társai is meghálálták: mindenben támogatták őt, és rengeteg feladatot levettek a válláról – sokszor még olyan ötletekkel, újításokkal is meglepve őt, amik az eredeti tervekben sem szerepeltek.
A csapat töretlen lelkesedése nem ér véget az április 13-ai nappal sem, Alexandra szerint azonban „ha
egész nap egy előadást se tudunk megnézni a feladataink miatt, de az embereken azt látjuk, hogy beszélgetnek az itt hallottakról, akkor már boldogok leszünk”. Fontos, hogy mindenki azzal a jó érzéssel menjen
haza, hogy kapott valamit: előadóként a lehetőséget, hogy megmutassa, mivel foglalkozik, és felkeltse a
fiatal mérnökök érdeklődését, hallgatóként pedig új, érdekes témákat bemutató előadásokat, amik túlmutatnak azon, amiről egyébként az egyetemen hallana – mégpedig közvetlenül az ezekkel foglalkozó
szakemberektől.
Az interjú további része elolvasható az újság 12. oldalán.
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SATELLITE NAVIGATION ON NEW WAVES
Paul Verhoef
DIRECTOR OF THE GALILEO PROGRAMME AND NAVIGATION-RELATED
ACTIVITIES (D/NAV), ESA

New 5G services and applications will be built on the integrated use of a number of infrastructures, such as electronic communications and satellite navigation
as well as on a wide variety of sensors. Satellite navigation is an important element and will facilitate autonomous driving, support to the Internet-of-Things
(IoT), advanced logistics, asset management and traffic management in sectors like railways and aviation,
development of further innovation such as precision farming, and the use of the timing functions for use
in financial transactions. The European satellite navigation infrastructures EGNOS and Galileo are up and
running, providing excellent performances, and will be fully deployed in the next few years.

AUTONÓM ROBOT EGYSZERŰ SZENZOROKKAL
Menyhárt-Radó Dávid
SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM

A technológia fejlődésének köszönhetően ma már könnyedén hozzá lehet jutni
jó minőségű szenzorokhoz, valamint komoly teljesítményű hordozható számítógépekhez és mikrokontrollerekhez is. A megbízható és megfizethető robotikai
hardverek és szoftverek is elérhetőbbek, mint eddig valaha. Ezért egy olyan autonóm robot megvalósítását tűztük ki célul, ami képes feltérképezni, szimulálni
környezetét, ebben a szimulált környezetben pedig meghatározni a saját helyzetét, és végül az önmaga
által elkészített térkép segítségével önállóan eljutni valamilyen célpontba.
Ezen elképzelésünk megvalósításához saját szenzorrendszert fejlesztünk, ami képes megfelelő minőségű kétdimenziós pontfelhőket szolgáltatni, amelyekből már készíthető térkép, és a robot lokalizálni
tudja magát. Ezzel demonstráljuk, hogy egy egyszerű szenzorokkal felszerelt mobil robot is képes lehet
autonóm navigációs funkciók megvalósítására.

PÁRHUZAMOS RENDSZEREK ÉS OPTIMALIZÁLÁSUK
Perneky László
UX ENGINEER TEAM LEADER, NNG

A multi-threaded, multi-process, multi-machine rendszerünkben különösen
nagy kihívás a párhuzamos, többszálú mechanizmusok hatékony és egyszerű
fejlesztése. Az előadáson azt mutatnám be, milyen rendszert fejlesztettünk ki
ahhoz, hogy nagyban leegyszerűsödjenek az ilyen fejlesztések, hogy az új belépőink is szinte azonnal használni tudják. Röviden bemutatom a hozzá fejlesztett eszközöket, amik lehetővé teszik a teljesítménymérést a teljes multi-OS ökoszisztémán.
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RANSOMWARE- ÉS IT BIZTONSÁGI KRÓNIKA
Szincsák Tamás

KOGNITÍV SECURITY
Csendes Balázs

Előadásomban az elmúlt évnek az IT biztonság szempontjából legfontosabb
digitális veszélyforrásai lesznek a középpontban, külön figyelmet szentelve
napjaink „divatos”, ugyanakkor komoly károkat okozó ransomware zsaroló fertőzéseinek. A témán belül olyan biztonsági megoldások is terítékre kerülnek
majd, amelyek segítségével minimálisra csökkenthető a fertőzések okozta fenyegetettség.

Mit jelent a Kognitív Security? Miben és pontosan hogyan nyújt segítséget az
IT biztonsági szakemberek számára a kognitív technológia? Egyáltalán miért
nem mesterséges intelligencia a neve, mi a különbség az AI és a kognitív képességek között? Ezekre a kérdésekre ad választ az előadás, és bemutatja, hogy
melyek azok a legújabb fejlesztések, amelyek már kereskedelmi forgalomban
lévő IT biztonsági termékekben is elérhetőek.

AUGMENTED REALITY AZ IPARBAN
Komjád István, Nagy Dániel

KIBERBIZTONSÁG A VÁLASZTÁSOKNÁL
Solt Illés

IT TANÁCSADÓ, SICONTACT KFT

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ ÉS SENIOR ENGINEER, CAD TEAM, ACCENTURE

SECURITY INTELLIGENCE LEADER, IBM

NEMZETI KIBERVÉDELMI INTÉZET

Habár az Augmented Reality (AR) az 1990-es évektől elérhető technológia,
ipari használata a mai napig korlátolt és elszigetelt. A legtöbb ipari AR alkalmazás R&D vagy piloting fázisban van. Egyszerű médiafigyelmet szerezni, ha
HoloLense-t használunk egy gyár sarkában, de egy eset nem változtatja meg
az üzleti működést. Időközben a mobil eszközök, szenzorok, a telekommunikációs, az üzleti adattárolási és vezeték nélküli technológiák hatalmas fejlődésen mentek keresztül.
Előrejelzések szerint tíz éven belül ez komoly változásokat hozhat az iparban és a mindennapi munkavégzésben. Több piaci szereplő is komoly befektetéseket eszközölt az AR irányában az autó- és repülőgépiparból, a közeljövőben ezek szélesebb alkalmazása várható. Egy újrafutózó üzem példáján
keresztül mutatjuk be, hogy hogyan is alkalmazzák jelenleg ezt a technológiát, illetve ezeknek a továbbiakban milyen irányú fejlődése várható.

A 2016-os amerikai elnökválasztást példátlan kibertámadások előzték meg,
és sokakat meglepő eredménnyel zárult, így felmerült a gyanú, hogy a választás eredményét hekkerek manipulálták. Hogyan érhető el, hogy hazánkban a választások lebonyolítása hekkertámadásokkal szemben ellenálló legyen? A Népszavazás 2016 példáján keresztül mutatjuk be, hogy a Nemzeti
Kibervédelmi Intézet (NKI) mivel, hogyan és milyen együttműködésben támogatja a megelőzést, felkészülést és a hatásos reagálást a kiberbiztonságot fenyegető kockázatokra.

MIT FOG TUDNI AZ 5G?
Tanos Áron

Dr. Balázs Gergely György

SCRUM MASTER, QUALYSOFT

Minek még egy „G”? Nyilván senki sem akar másodpercenként letölteni egy
komplett DVD-t, ami az 5G hálózatokon elméletileg lehetséges volna. Amit
videokonferenciák lebonyolításában, szöveges üzenetkezelésben, képek küldözgetésében tudni lehet, azt meg már tudja a kedvenc social appod is, ami
tökéletesen működik 4G-n. Mégis, vannak az 5G-nek olyan képességei, amik
befolyásolni fogják a mindennapjainkat, és most nem a csapból is folyó IoT-re gondolunk, hanem
hétköznapi ember számára hasznos szolgáltatásokról, amikről többet is megtudhatsz az előadásból.
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VILLAMOS ÉS HIBRID HAJTÁSRENDSZEREK LÉGI
JÁRMŰVEKBEN
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TERÜLETI VEZETŐ, EGYETEMI OKTATÓ, SIEMENS

A belsőégésű motoros járművek jelentős zaj- és légszennyezést okoznak, ez a
probléma pedig még dominánsabban jelentkezik repülőgépeknél. Megállapítható, hogy a légi közlekedés energiafelhasználása igen pazarló, ezért az utóbbi
években kiemelt figyelmet kaptak azok az új technológiák, amelyekkel jelentős
csökkenést lehet elérni ennek terén, valamint zaj- és károsanyag-kibocsátással
kapcsolatban. Világszinten több kutatás-fejlesztési irány indult el, amelyek repülőgépekben használt,
rendkívül környezetbarát üzemű, teljesen elektromos illetve hibrid hajtásrendszerek létrehozását célozzák meg. A környezetkímélő üzemen kívül fő szempont, hogy megfelelő biztonsági szintek teljesítése
mellett minél nagyobb teljesítmény- és energiasűrűséget lehessen elérni a hajtásrendszer egyes elemeivel. Újfajta megoldások jelennek meg, amelyek forradalmasíthatják a repüléstechnikát. Az előadás
bemutatja a jelenlegi kutatás-fejlesztési irányokat, és kitér a magyar hozzáadott értékre.
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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALAPÚ
REGRESSZIÓS TESZTELÉS
Gujgiczer Anna, Elekes Márton Farkas
SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM

A szoftverfejlesztési feladat komplexitása miatt fontos a különböző, szoftverfejlesztést támogató technikák kidolgozása. A tesztelés is egy ilyen módszer, amely során a szoftver hibáit próbáljuk felfedni. Napjainkban a fejlesztés
gyors tempója mellett azonban a fejlesztőknek kevés ideje jut egyrészt
a
rendszerspecifikáció elkészítésére, másrészt a szoftver módosításainak alapos
tesztelésére regressziós tesztelés segítségével.
Munkánk célja ezen problémák orvoslása: a mesterséges intelligencia, azon belül is a tanulóalgoritmusok eszköztárát vetjük be a szoftverfejlesztés támogatására. Megközelítésünk célja, hogy szoftverkomponenseket leíró automatamodelleket automatikusan szintetizáljunk a viselkedésük alapján, majd az így
kapott specifikációt felhasználva támogassuk a regressziós tesztelést.

MOBILE TECHNOLOGY EVOLUTION
Amrita Gangotra
TECHNOLOGY DIRECTOR, VODAFONE HUNGARY

The next generation of mobile networks, the 5G networks will be rolled out in a
few years’ time and in these networks the focus will shift from people-to-people
communication to machine-to-machine communication. As a service provider,
we focus on the three main areas in which 5G will be used and applied for. Firstly,
the support of applications and services that are requiring more bandwidth
than ever before, such as applications for augmented reality or virtual reality. The second area contains
the secure and safe services of critical applications in autonomous and connected cars. And finally, to
support the applications and services of the Internet of Things, the so-called IoT. These new applications
will require 10 times bigger coverage and download speed, and 10 times reduced latency out of 5G
networks than we have now. The forecasts say the first commercial launch of 5G will happen only around
2020, however we, as Vodafone, are already testing and trying the new capabilities of these future-proof
technologies.
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DO IT YOURSELF 3D NYOMTATÓ
Zákány József
SZOFTVERFEJLESZTŐ MÉRNÖK, NATIONAL INSTRUMENTS

Az előadásomban az általam épített egyedi 3D nyomtatót szeretném bemutatni a tervezési fázistól egészen a nyomtatásig. A nyomtató házi körülmények
között egy hobbi projekt keretein belül épült. A prezentáció alatt demora és
eddig elkészült elemek bemutatására is sor kerül.

MA VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER, HOLNAP
ÖNVEZETŐ AUTÓ
Jánosi András
TEAM LEADER, BOSCH
Az előadás során betekintést nyerhetünk a Bosch által fejlesztett vezetéstámogató rendszerekbe és elemeikbe, valamint a napjaink fejlesztési irányait adó
trendekbe. A bemutatásra kerülő rendszerek jelentik a jövő önvezető járműveinek alapját, és teszik lehetővé majd az önvezetést. Az előadás második fele
erről a megatrendről fog szólni, taglalva a legjelentősebb technikai, morális
és jogi kihívásokat, valamint kitér a már megvalósításra került rendszerekre és
azok fejlettségi állapotára, fejlődési irányaira.

THE 7 WONDERS
Dr. Kartik Sheth
PROGRAM SCIENTIST (IN THE ASTROPHYSICS DIVISION), NASA
With the discovery of seven planets around the ultra-cool dwarf star
TRAPPIST-1, Gillon et al. have made a dramatic leap forward in our effort
to answer that key question – „Are we alone?”. Using NASA’s Spitzer Space
Telescope and combined with a large amount of ground-based data, we
have discovered that the star TRAPPIST-1 is surrounded by a bevy of seven
earth-sized planets. Measurements indicate that the planets are likely rocky in composition and not one,
not two, but three of the planets are in the „habitable zone” – i.e. at a distance from the star where liquid
water may be present on the surface. With the right atmospheric and planetary conditions, water may
exist on all seven planets. The discovery offers us an incredible laboratory where we can try to better
understand planets in the habitable zone. I will describe the discovery and future plans to learn about and
better characterize this star system.
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Interjú a főrendezővel
– akinek már egy hete is csak kettőt kellett aludni a konferenciáig.
Újságunk elején már olvashattátok Bagi Alexandra, a XIV. Simonyi Konferencia főrendezőjének gondolatait az április 13-i napról. Az Impulzusnak adott interjújában azonban ennél jóval több dologra is
kitért, amit szerintünk mindenképp érdemes lehet megismernie azoknak, akik kicsit jobban a konferencia színfalai mögé szeretnének látni.
–– Mit kell tudni rólad?
–– Talán ami a legérdekesebb – annak ellenére, hogy
idén én vagyok a Simonyi Konferencia főrendezője –,
nem vagyok sem villamosmérnök, sem mérnökinformatikus. Kommunikáció és médiatudomány mesterképzést
hallgatok, amit alapképzésen még a Pázmányon kezdtem
el. Ide úgy kerültem, hogy a Budavári Schönherz Stúdiónál csináltam a szakmai gyakorlatomat, ami után mesterképzésre már a BME-re jelentkeztem. Többek között
azért is váltottam, mert azt tapasztaltam, hogy itt sokkal
gyakorlatiasabb szemlélettel találkozhatok, mint ami a
Pázmányon van: ott nagyon az elméleti háttérre fókuszál
a tananyag.
Amikor felvettek a BME-re, természetesen rögtön
csatlakoztam is a Simonyi Károly Szakkollégiumhoz. A
BSS tagjaként szerkesztettem, vágtam, riporterkedtem,
operatőrködtem, hangtechnikus is voltam és műsort
is vezettem – összességében, szerintem szinte mindent
csináltam.

–– Hogyan találkoztál először a Simonyi Konferenciával?
–– Legelső alkalommal a BSS révén mint mikrofonos: ő
az, aki ha van kérdés az előadás végén, akkor odaszalad,
odaviszi a mikrofont. Ez nem a világ legizgalmasabb dolga, főleg amikor egész nap állsz, és senkinek semmilyen
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kérdése sincs – nekem ez volt az első alkalom, ahol a
Konferenciával találkoztam. Viszont a jó oldala, hogy végighallgattam minden előadást, még ha kommunikáció
szakos hallgatónak még nem is mondtak olyan sokat.
A tavalyi Konferencián konferanszié voltam, és akkor
már becsatlakoztam valamennyire a szervezésbe is. Persze,
ez még mindig csak egy év tapasztalat, és voltak is olyanok, akik azt mondták, hogy nem fogom tudni megszervezni ilyen felkészületlenül az idei rendezvényt, de remélem, hogy azóta nemcsak azt mutattam meg, hogy meg
szeretném csinálni, hanem hogy meg is tudom.
–– Milyen nehézségeket jelent ilyen különös helyzetből szervezni a konferenciát? Segít az valamennyire,
hogy az egyetemen lényegében ezzel foglalkozol?
–– Hátránya és előnye is van. Lehet, hogy egy mérnök
kevésbé engedékeny a határidőkkel és precízebb nálam,
de szerencsére nem titok, hogy a Konferenciát nem egyedül állítom össze. Én összegyűjtöm az ötleteket, koordinálom, ösztönözöm az embereket, hogy ebben részt
vegyenek, de ők azok, akik valójában mindezt lehetségessé teszik – egyedül nem tudnám megcsinálni, ez száz
százalék. Adhatok irányvonalakat és elmondhatom, hogy
én mit csinálnék, de még azt sem mondhatjuk, hogy én
vagyok a fő célcsoport – legfeljebb empátiámmal és irányításommal tudom őket segíteni.
Amiatt, hogy a szakirányom a kommunikációtervezés,
úgy érzem, hogy a szervezésben kicsit nagyobb gyakorlatom, tapasztalatom van. Rendezvényszervezést és PR-t
is tanultam, utóbbi pedig nagy segítséget jelent, mert az
ahhoz kapcsolódó feladatok nagy részét is – legalább egy
ideig – én végeztem.
Persze mindenre nem készíthet fel az iskola sem: már az
egyetem második féléve óta dolgozom a szakmában, marketinggel lassan két éve foglalkozom, így láttam már felépülni rendezvényeket és valamennyi tapasztalatot is szereztem, hála a főnökömnek, aki gyakran sok felelősséget
rakott rám. Ez nagyon sokat segít a dolgok átlátásában.

–– A csapatod hogy érzi magát az irányításod alatt?
–– Nem tudom természetesen, de szerintem ők bíznak
bennem, és nagyon lelkesek. Van egy kemény mag, ami
szinte minden nap a Konferencia megvalósításán dolgozik – például az arculattal, weboldallal foglalkozó csapat
rengeteg dolgot csinál, és rengetegszer meg is lep engem.
Amikor először láttam a tesztweboldalt, még nem volt rajta az animáció, csak a város. Mikor másnap megnyitottam, hopp, az egész életre kelt. Kérdeztem őket, hogy mi
történt, mire ők csak annyit mondtak, hogy megcsinálták,
mert szerették volna.
Nagyon feltalálják magukat a társaim, és mindenki magáénak érzi a Konferenciát, csinálja a munkáját, és nem
érdekli őket, ha csak pár órát alszanak. Nagyon jó érzés.
–– A ő lelkesedésük segít neked is?
–– Nekem már az elején sem az volt a fő energiaforrásom,
hogy mennyire élveztem a korábbi években az előadásokat. Inkább az ő lelkesedésük ad lendületet, ami egy fantasztikus érzés. A másik pedig az, hogy látom, ahogy összeáll az egész, és a végéhez közeledik. Év eleje óta számolunk
vissza, és minden gyűlést úgy kezdünk, hogy hány nap van
a konferenciáig. Így az emberek érzik a súlyát, hogy már
csak ennyi időnk van a világot megváltani.

–– Hogyan döntöttétek el, milyen előadók kapnak lehetőséget a konferencián való részvételre?
–– Idén úgy kezdtük a brainstormingot, hogy mindenkinek fel kellett írnia azokat az témákat, amik szakemberei
szerinte sosem fognak eljönni, megközelíthetetlenek, elérhetetlenek – utána pedig meghívtuk őket. Van egy hosszú
átfutási idő, és elég sok levelezés szükséges annak biztosításához, hogy a legjobb szakemberektől hallhassanak majd a látogatók előadásokat, de sok szempontból mégis könnyebb,

mint ahogy azt elsőre gondolná az ember – és az sem igaz,
hogy csak belsős kapcsolatokon keresztül működne.
Egyébként az előadói ötletek mind a szervezők fejéből pattannak ki, majd megkeressük, hol tudjuk őket a legkön�nyebben elérni. Természetesen kaptunk elutasításokat, és
néha maradtunk válasz nélkül is, de sok helyen szerencsénk
volt, és örömmel fogadták a megkeresést – ez pedig nagyon
lelkesítő érzés. Volt olyan is, ahol a cég jelzett vissza későn, és
mondták, hogy nagyon sajnálják, hogy nem tudnak jönni.
–– Cégeket hívtok inkább, vagy konkrét embereket
kerestek a témákhoz?
–– Kétféle opció van: a Schönherz Vállalati Kapcsolatok
cégekkel köt össze minket, mi pedig az általunk felvetett
témákra keresünk előadókat: megnézzük azt, hogy ki
foglalkozik az iparban a kérdéskörrel és kit lehet elérni.
Gyakran személyesen próbálunk keresni embereket, nem
csak a cégeket, és ha van egyetemi kontakt, akkor azt is
megpróbáljuk bevonni a kapcsolattartásba.
A Simonyi szakkollégium előadóit ehhez képest könnyű
megtalálni: mindig felkérünk két-három hallgatót, hogy
valamilyen saját kutatásukat, TDK munkájukat mutassák
be a Konferencia keretében is.
–– Mit gondolsz, megéri ellátogatni a Konferenciára?
–– Szerintem feltétlen megéri eljönni a hallgatóságnak,
mert nagyon érdekes témák lesznek. Mindent megtettünk, hogy a legjobb előadásokat hozhassuk el. A NASA-t
hoznám példának, mivel az ő felfedezésük, a Trappist-1
az, ami a legújabb: Magyarországon, első kézből erről nem
lehet máshol előadást hallani.
Összességében pedig úgy gondolom, hogy egy fantasztikus, hatalmas dolgot hoztunk itt együtt létre, szóval bátran
tudom ajánlani mindenkinek a részvételt.
Bagi Alexandra válaszai alapján
Szörfi Jázmin és Tóth Ádám
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Párhuzamos programozás
egyszerűen
Az NNG, az idei Simonyi Konferencia főtámogatója, már évek óta mutatja meg, hogy munkatársai
milyen technológiákkal dolgoznak, és hogyan próbálják a jövő autóit minél hamarabb a mindennapjaink részévé tenni. Perneky László már másodszor vesz részt előadóként a Konferencián, és idén egy,
a párhuzamos rendszerek optimalizálására készített rendszert mutat be nekünk.
–– Tudna mesélni egy kicsit magáról? Mióta foglalkozik programozással, honnan indult és hogyan került az
NNG-hez?
–– Én a szakmai pályafutásomat még hatévesen kezdtem, programozni ugyanis otthon tanultam. Egy ideig a
Kandóra jártam, majd a játékiparban helyezkedtem el, játékfejlesztőként dolgoztam. Ez azonban egy kicsit ingoványos terület, én pedig biztosabbra vágytam, így kerültem
végül az NNG-hez, ami autóipari beszállító lévén elég stabil helynek mondható. Ugyanakkor az itteni feladatok is
érdekesek, jelenleg például az autóipari szoftverek felhasználói élményének kutatás-fejlesztésében dolgozok, ami azt
gondolom, hogy a legizgalmasabb terület egy szoftverfejlesztő számára.

–– A UX Engineer Team Leader beosztás, amiben ön
dolgozik, pontosan mit takar?
–– A cég több divízióra oszlik, ebből az egyik a UX, ahol
én is dolgozom. Ez az a részleg, amely főleg felhasználói
felületek, felhasználói élmények kutatás-fejlesztésével foglalkozik, és jelenleg is épp egy új terméken dolgozik. A
számos itteni fejlesztőcsapatból én vezetem az úgynevezett
LIFE csapatot, ahol főleg alacsony szintű infrastruktúrát
építünk: a mi feladatunk, hogy a többi csapatnak egy
egységes platformot adjunk.
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–– Honnan indult az NNG és mivel foglalkozik most?
–– Az NNG egy egészen kicsi startupként indult, és először a játékfejlesztéssel foglalkozott, azonban nagyon hamar az autóipari térképek, navigációs rendszerek irányába
fordult. Eleinte hordozható kis PNA, PND eszközökbe
fejlesztett navigációt, viszont korán felismerte, hogy sokkal
nagyobbak a piaci lehetőségek a beépített navigáció területén, és most már tevékenységének nagyjából 90%-ában
ezzel foglalkozik. Nagy autóipari beszállítókat keresünk
meg, és nekik gyártunk navigációs rendszereket, amiket ők
előre beépítenek az autóba. Ezen felül foglalkozunk még
prototipizálással, illetve kutatás-fejlesztéssel is.
–– Milyen újdonságokat tud még mutatni a cég a navigációs szoftverek terén?
–– Kétségtelenül ezen a területen vagyunk a legerősebbek, de egyszer ennek is véget ér a hatásköre: eljutunk
odáig, hogy már önvezető autókba tudunk térképeket és
navigációs megoldásokat szállítani, amiből az már el tudja dönteni, hogy merre kell elindulnia. Ez az úgynevezett
statikus navigáció.
Azért viszont, hogy terjeszkedni tudjunk, a cég próbál új
lábakat is növeszteni: ilyen például a prototipizálás, ahol
különböző nagy beszállítóknak concept autókat készítünk, illetve ilyen a felhasználói élmények és a felhasználói
interfészek fejlesztése.
–– Ön szerint mikorra várható az önvezető autók
megjelenése?
–– A világ ebbe az irányba tart: mi magunk nem fejlesztünk önvezető autót, bár az NNG abban a különleges helyzetben van, amiben Magyarországon kevés másik
ilyen cég, és belevághatna ebbe, de mi elsősorban nem erre
koncentrálunk. Mi egyrészről biztosítjuk azokat a dolgokat, amik a statikus navigációhoz kellenek – a térképet,
az útvonaltervezést –, másrészt, mivel ha az autók önvezetők lesznek és a járművezetők utasokká vállnak, akkor egy

egészen másfajta felhasználói élményt kell nyújtani nekik,
ezért ez a másik terület, amire koncentrálunk.
Gyorsan halad az ipar az önvezető autók irányába, szerintem nagyjából 2025-re már ott tart majd a technológia,
hogy egy autó önállóan képes legyen eljutni A-ból B-be – a
többi pedig a jogalkotók döntésein múlik.
–– Mik azok a szoftvertechnológiák, amelyek ezen az
időn belül, például a következő öt-tíz év alatt az autógyártás területén megjelenhetnek?
Ezt nagyon nehéz lenne megjósolni, de ahogy én látom,
két fő irány van az önvezető autók fejlesztésénél. Az egyik,
hogy megpróbálnak algoritmizálni mindent: a sávtartást,
a kanyarodást, hogy az előtted lévő kocsi után mikor kell
megállni és mikor mehetsz tovább, és minden mást. A
másik irány pedig a deep learning technológiával próbál
meg egy mesterséges intelligenciát megtanítani arra, hogy
hogyan kell autót vezetni. Ez a két trend szerintem ki fog
tartani a következő tíz évben, sőt, egyre forróbb területté
válnak majd.
Én magam egyébként az utóbbiban hiszek: láttam már
egy NVIDIÁ-s konferencián egy kis járművet, amit mesterséges intelligencia vezetett. Nulla tudással lerakták a
hátsó kertbe, és azt kapta feladatul, hogy jusson ki onnan
– ami meglepően gyorsan, nagyjából ötszáz iteráció után
sikerült is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos terület, és sokkal sokoldalúbb tanulást tesz lehetővé az autónak, mintha megpróbálnánk mindent előre algoritmizálni. Utóbbi ugyan segíteni tudja a sofőrt, de leváltani csak
egy nagyjából hasonlóan gondolkodó gép lehet képes.
Szintén a deep learning rendszerek nagy előnye, hogy
nem csak a programozók taníthatják őket arra, hogy mit
hogyan csináljanak, hanem sokszorosítás után még tovább okosodhatnak. Itt egy fontos fejlesztés lehet például,
hogy időről időre, ezen összeszedett tapasztalatok alapján
az alaprendszert is újragondolják, és egy új tudásbázisról
induljanak tovább. Már most is vannak tesztelés alatt
ilyen technológiára épülő önvezető járművek. Például az
NVIDIÁ-nak több autója is van – elsősorban Teslák –
amik az utakat róják, és egészen kicsi hibaszázalékkal dolgoznak már most is.
Úgyhogy mire odáig eljutunk, hogy a jogalkotók tényleg
megállapodnak, addigra ez a technológia már valószínűleg
felnő a feladathoz, hogy elég nagy biztonsággal el tudja
juttatni az embereket egyik helyről a másikra.
Kitérnék még arra a problémára, amit manapság divatos felhozni: ki sérüljön meg egy “baleset” alkalmával: a

zebrán szabálytalanul átkelő autós, vagy a sofőr. Ezzel az
a probléma, hogy mindig csak erre a két választási lehetőségre szorítkozunk, viszont egy mélytanulási rendszer itt
is sokkal több lehetőséget láthat meg, mint mi, az algoritmizáló emberek. Ezért is gondolom egyrészről, hogy jobb
a mesterséges intelligencia irányából megközelíteni ezt a
problémát, másrészről, hogy ennek a kérdésnek nincs sok
gyakorlati jelentősége.

–– 2014-ben már ön is volt előadó a Simonyi Konferencián, az NNG pedig már régóta visszatérő vendég.
Tud-e mesélni arról, hogy milyen élmény itt előadni,
illetve milyen várakozásai vannak az idei Konferenciával kapcsolatban?
–– Nagy élmény volt: maga az előadóhelyiség hatalmas,
és rengetegen figyeltek hirtelen rám. Ez számomra teljesen
új volt, és sok plusszal térhettem utána haza.
Én egy olyan ember vagyok, aki meg akar felelni a kihívásoknak, és ezt is annak vettem – a visszajelzések alapján
pedig úgy érzem, jól is sikerült. Az előadásom akkor nagyon technikai volt, de bízom benne, hogy megtalálta a
célközönségét. Most valamennyire lazább lesz a téma, de
mindenképp megpróbálom a BME-s hallgatóság számára
érdekes technikai vonalat is megtartani.
A Simonyi Konferenciáról idén is az az első benyomásom, hogy nagyon jól szervezett, látszik, hogy rengeteg
energiát fektetnek bele a hallgatók. Első alkalommal meglepődtem, hogy milyen grandiózus, mekkora helyeken és
milyen nagy részvétellel zajlik, és most már sokkal jobban
várom, mint először: ez egy remekül felépített és előadóként is érdekes konferencia.
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–– Ön szerint érdemes lehet látogatóként eljönni a
rendezvényre?
–– Szerintem mindenképpen megéri, bár egy kicsit elfogult vagyok, hisz a húgom is a BME-re jár, és ő már elsős
fejjel is nagyon élvezte. De persze magam is meghallgattam több nagyszerű előadást, úgyhogy szerintem akit érdekel a dolgoknak a kicsit gyakorlatiasabb oldala, annak
mindenképp érdemes ellátogatni ide.
–– Az ön témája idén a párhuzamos rendszerek és optimalizálásuk lesz: tudna egy kicsit mesélni arról, hogy
ez az NNG-nél hol és milyen formában kerül elő?
–– A cégnél az ehhez kapcsolódó technológiákat legintenzívebben a UX divízióban használjuk, ahol én is dolgozom. Az iGO Navigáció már egy viszonylag kényelmes
helyzetben van, hisz akkor kell elindulnia, amikor az autó
már megy – nekünk azonban ennél sokkal nehezebb dolgunk van. A mi feladatunk például, hogy ha a kulcsot
elfordítják az autóban, akkor a műszerfal kirajzolásához
hat, vagy akár még kevesebb másodperc alatt teljes egészében futnia kell a szoftverünknek – az operációs rendszer
bootolásával együtt. Ez egy nagyon nagy kihívás, és csak
úgy tudjuk elérni, ha az autóban lévő összes erőforrást felhasználjuk: ezt hatékonyan megtenni viszont, úgy, hogy
ebben junior fejlesztők is részt tudjanak venni, nehéz.
A párhuzamos programozás az egyik legnehezebb terület
az én véleményem szerint, és pontosan ezért fejlesztettünk
egy saját rendszert ennek a támogatására. A megoldásunk
kicsit hasonló a Microsoft PPL-jéhez, viszont nagyon sok
olyan aspektusa van, ahol a mi szakterületünk igényeire
szabtuk. Emellett felépítettünk köré egy frameworköt is,
amivel már nemcsak egy alkalmazásnak tudjuk a párhuzamos futtatás során elért hatékonyságát mérni, hanem akár
az autó teljes ökoszisztémájának teljesítményét is.
Egy autóban ma már nem feltétlenül csak egyetlen számítógép, a head unit található meg, hanem akár is működhet párhuzamosan, amik valamilyen módon össze vannak kötve. A mi szoftverünk úgy van megtervezve, hogy
egyszerre akár az összesen is tud futni: mindegyiken mint
program, de ezek kapcsolatban vannak egymással. A rendszer, amit felépítettünk, ezeken a kapcsolatokon keresztül
képes megmérni, hogy mennyire működnek hatékonyan a
különböző, egymással párhuzamos algoritmusok.
A bootolás után a rendszer későbbi működésére is igaz,
hogy nagyon gyorsan kell reagálnia: például az autó digitális műszerfalán, a clusteren, a latenciának nagyon alacsonynak kell lennie – gondoljunk itt arra, hogy ha rálépünk a
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gázpedálra, a változásnak azonnal látszódnia kell. Ezt sima,
egyszálú, monolit rendszerekkel nem tudnánk megoldani,
mert onnantól, hogy megnyomjuk a pedált, nagyon sok
dolognak kell történnie, hogy egy mutató megmozduljon.
A frameworkünkkel azonban, ha valahol véletlenül megjelenik egy késleltetés, azt azonnal és pontosan azonosítani
tudjuk, képet kapunk arról, hogy ez miért történt és ki
tudjuk javítani.

–– Milyen más módokon segítheti még ez a rendszer a
programozókat, és hogyan teszi ezt?
–– Elsősorban az segíti a programozókat, hogy képezünk
egy absztrakciót maga a feladat és annak végrehajtása közt.
Annak, aki egy feladatot megfogalmaz – például odébb
akarja mozdítani a mutatót –, nem kell foglalkoznia azzal, hogy ezt hogyan próbálja párhuzamosítani a többi
folyamattal, melyekkel az adott gép el van foglalva, maga
a rendszer megoldja a végrehajtását úgy, hogy az a lehető
legoptimálisabb legyen.
Ez elveszi a párhuzamos programozás egyik legnagyobb
kihívását, mégpedig azt, hogy fejben kell tartani, hogy
amit épp csinálok, az mivel konkurál, mikor és hogyan
csinálhatom. Ez az, ami miatt általában egy kis feladat elvégzése is egy sokkal nagyobb rendszer ismeretét igényli
– a mi esetünkben azonban erre nincsen szükség.
A legfontosabb dolog, hogy nagyon-nagyon egyszerűre
csináltuk meg ezt a rendszert: az én csapatomban van például BME-s junior fejlesztő, aki maga is roppant könnyen
és gyorsan bele tudott tanulni, és ugyanolyan jól ki tudja
használni a párhuzamos erőforrásokat, mint a három-négy
éves tapasztalattal jellemző kollégáink.
Ez már akár pénzben is mérhető egy cég számára, hiszen
a piacra lépés időpontját lényegesen közelebb tudjuk hozni: sokkal kevesebb hibaforrásunk és olyan esetünk van,
ami arra vezethető vissza, hogy valami konkurens módon

fut. Az ilyen hibákat ráadásul nagyon nehéz kideríteni,
mert rendszertelenül bukkannak fel, sokszor csak például
egy héten egyszer. Nekünk viszont ezeket is le kell vadásznunk, hiszen ha ezt berakják egy autóba, amiből legyártanak százezer darabot, akkor az már percenként egyszer
hibát jelent.
–– Milyen nyelven történik ezeknek a konkurens módon futtatható feladatoknak a definiálása?
–– Alapvetően mi C++-ban dolgozunk: van egy
engine-ünk, egy mag, amit le tudunk fordítani az ös�szes platformunkra. Persze vannak vékony Java rétegeink
Androidban és vékony Objective-C rétegeink Apple platformokon, de a kód nagy része C++-ban készül. A futtatható feladatok is valójában függvények, amiket a fejlesztők
implementálnak, a párhuzamos rendszerünk pedig elintézi
a többit.
–– Ez a rendszer még csak fejlesztés alatt áll, vagy már
van kiadott verziója?
–– Még csak fejlesztés alatt áll, de a következő kiadott
UX verziónkban már megtalálható lesz. A remények szerint olyan formára sikerül hozni, hogy ne csak mi, hanem

akár az ügyfeleink is elemezni tudják a segítségével, hogy
az ő alkalmazásuk milyen kapcsolatban áll az általunk
biztosított UX frameworkkel, és ezáltal sokkal mélyebb
integrációt tudjanak megvalósítani a rendszerek között. Ez
várhatóan 2018-ban már meg fog történni.
–– Hogyha valaki a jövőben, nem a cég programozói
közül, ezt a frameworkot felhasználva akar fejleszteni,
szintén a C++ nyelvhez lesz kötve?
–– Nem, ez azonban egy olyan technológia része, amit
még el sem neveztünk: ez biztosítja majd a jövőben, hogy
interfészünk legyen tetszőleges nyelvek felé, és azokról is el
lehessen érni a rendszert. Tehát, ha mondjuk van megfelelő bindingunk, akkor akár egy teljes egészében Pythonban
megírt alkalmazást is képes vagyunk mérni és analizálni
a saját frameworkünk segítségével. Egyelőre azonban még
csak egy JavaScript binding létezik, de a továbbiakban ezt
bővíteni fogjuk további nyelvekkel aszerint, hogy az ügyfeleinknek mi a fontos. Ez azonban már valószínűleg egy
következő konferencia témája lesz.
Perneky László válaszai alapján
Beke Gabriella, Knoll Judit és Tóth Ádám
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Kell a választások
kiberbefolyásolásától tartani?
A 2016-os amerikai elnökválasztással kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy hekkertámadásokkal befolyásolták az eredményeket. Ez, és az attól való félelem, hogy ez máshol ismegtörténhet, felhívta a
közvélemény figyelmét a kiberbiztonság fontosságára. A magyar választások kiberbiztonsági védelme
során a Nemzeti Kibervédelmi Intézet alapvető szerepet tölt be. Solt Illés, az Intézet munkatársa ezzel
kapcsolatban tart előadást az XLIV. Simonyi Konferencián, emellett válaszolt kérdéseinkre is.
–– Mi történt az amerikai elnökválasztások alatt?
–– A választásokhoz kapcsolódó informatikai incidensek kivizsgálásáról több IT biztonsági cég, rendvédelmi
szerv (FBI), és titkosszolgálat (CIA) is nyilatkozott. Odáig nem merészkedett egyik eddigi
megállapítás sem, hogy kijelentse:
a választásokat befolyásolták volna kibertámadásokkal. Bizonyos
jelzések arra utalnak, hogy olyan
műveleteket hajtottak végre, aminek a választások eredményének
befolyásolása volt vagy lehetett a
célja. Feltárták többek között azt, hogy a választásokban
közvetlenül érintett szervezetek rendszerei ellen intéztek
esetenként sikeres támadásokat, amiből olyan adatokat
tulajdonítottak el, amiket nyilvánosságra hozva sikerült
a közvéleményt befolyásolni. Vannak számítások arra vonatkozóan, hogy mennyi szavazatnak kellett volna másik
oldalra esnie, hogy más legyen az eredmény. Persze, így
utólag nincsen sok jelentősége, de azt mindenki elismeri,
hogy nagyon szorosnak tekinthető az eredmény. Utólagos
vizsgálatokat sikerült ezen gyanú mentén kikényszeríteni.
Három államban – ahol szoros volt az eredmény – el tudták érni, hogy legalább részlegesen újraszámolják a szavazatokat. Statisztikai módszerekkel arra jutottak, hogy
nem valószínű, hogy közvetlenül a választási rendszert
befolyásolták volna. Összegezve a nyilatkozatokat, a kibertámadások inkább a közvéleményre hatottak, és ezzel
érhették el a kívánt eredményt.
–– Milyen gyenge pontokat használtak ki a hekkerek, amikor betörtek a DNC (Democratic National
Committee) rendszereibe?
–– Több IT biztonsági cég is vizsgálta, hogy a DNC-t érintő támadás hogyan zajlott le, és milyen károkat okozhatott.
Ezeket a vizsgálatokat az emelte az érdeklődés homlokterébe,

18

hogy a WikiLeaks szivárogtató portálon a DNC magas rangú tisztviselőitől származó e-mailek jelentek meg tízezres
nagyságrendben. Ezen munkatársak később valószínűleg
az ügy kapcsán távozásra kényszerültek a szervezettől. Arra
vonatkozóan, hogy milyen módon
jutottak be a rendszerbe, kevés információt közöltek. Azt aránylag
részletesen fel sikerült tárni, hogyan
érték el, hogy bennmaradjanak a
rendszerben, és hogyan tudtak onnan adatokat kiszivárogtatni. Nem
egyértelmű, hogy mennyire volt
szükség a felhasználók aktív közreműködésére, de vannak
olyan titkosszolgálati jelentések, amelyek felvetik annak a
gyanúját is, hogy a DNC alkalmazottai között aktív közreműködő volt. Ezek azonban az elsődleges információk
hiányában csak találgatások lehetnek. A rend kedvéért azért
hozzá kell tennem, hogy azt is megvizsgálták, az RNC, azaz
a republikánus párt bizottságát érték-e hasonló támadások.
A válasz igen, viszont ott egyes technikai védelmi eszközök
állítólag meg tudták akadályozni a támadás sikerességét.
–– Kell attól tartanunk, hogy Magyarországon vagy
más európai országokban hasonló módon befolyásolhatják a választásokat?
–– Erre nem tudok egyértelműen válaszolni. Az bizonyosan igaz, hogy a közvéleményben felmerül ez a kérdés, a
médiában rendszeresen foglalkoznak vele. A választást előkészítő szervezetek például legutóbb Hollandiában leszögezték, sőt, a közvéleménnyel megosztották, milyen intézkedéseket tesznek a választási rendszerek IT biztonságának
garantálása érdekében. Más országok tisztségviselőinek is
válaszolniuk kellett az erre irányuló sajtóérdeklődésre. Azt
látjuk, hogy a biztonság megteremtésével kapcsolatos erőfeszítések látványosan egybeesnek ezzel az érdeklődéssel:
„vajon kell-e a választások befolyásolásától tartani?”.

–– Mostanában nagyon sok hír jelent meg a nemzetközi sajtóban a témával kapcsolatban. Régebben is
ugyanennyi hekkertámadás volt, csak a médiában volt
kevésbé hangsúlyos, vagy napjainkban tényleg több
történt?
–– Szeretném azt mondani, hogy azért hallunk erről többet, mert csökken a látencia, azaz több támadást sikerül
időben beazonosítani. Ugyanakkor az is hozzátartozik,
hogy az az új trend ezeknél a támadásoknál, hogy nem
csak adatok eltulajdonítására és rendszerek megbénítására
irányulnak, hanem például egyes dokumentumok nyilvánosságra hozatalával történő károkozásra is. Ezzel azon túl,
hogy a közvéleményt befolyásolják, a kivizsgálást végző
szerveket is kényszerítik nyilvános tájékoztatás nyújtására. Ennek hatására is többet hallunk ezekről az esetekről,
ugyanakkor tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna,
hogy a közbeszédnek az legyen a témája például, hogy egy
politikusnak szabad-e a „garázsában” levelező szervert működtetnie. A jelek szerint a nyugati társadalmak érzékenysége megüti azt a szintet, hogy ez közbeszéd tárgya legyen
és erről vitatkozzanak emberek az utcán. Ez mindenképpen üdvözlendő, az információbiztonság elősegítésében
érdekelt szakemberként ezt a fejleményt örömmel látom.
–– Mivel foglalkozik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet?
2013 júliusa óta egy jogszabály előírja hazánkban, hogy
a különböző kormányzati intézményeknek milyen módon
kell megteremteniük a rendszereik informatikai biztonságát. Ez hozta létre a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI)
szerveit, így a Kormányzati Eseménykezelő Központot
(GovCERT) és a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot (NEIH).
A GovCERT a megelőzésben és a reakcióban segít: tájékoztatást nyújt az ismertté vált sérülékenységekről, az
intézményeknek javaslatokat tesz, hogyan biztosítsák azt,
hogy a rendszereikbe ne lehessen behatolni, oktatást nyújt,
hogyan ismerhetik fel az egyes kockázatokat, támadásokat;
ha ilyennel találkoznak, mit kell tenniük, és ha megtörténik a baj – ami előbb-utóbb biztosan bekövetkezik – kihez
tudnak fordulni. Segítséget nyújtunk a védelmi intézkedési javaslatokkal: mit csináljanak, hogy később ilyen ne
történjen. Kielemezzük az incidens kapcsán begyűjtött
műszaki adatokat: megállapítjuk, hogy milyen kártevő
mit csinálhatott, milyen adatokat vihetett el a rendszerből,
mi lehetett a célja, merre terjedhetett tovább, milyen partner intézményeknél merül még fel a gyanúja annak, hogy
valamilyen kárral számolni kell.

Ezen túlmenően megrendelésre vizsgáljuk a kormányzati
intézmények rendszereinek sérülékenységét, azaz ún. etikus hekkelést is végzünk.
A hatósági terület pedig az adminisztratív, mondjuk szabályozási kérdésekben felülvizsgálja az érintett kormányzati szervezetek munkáját: kijelölték-e a megfelelő embereket a felelős pozíciókba, kialakították-e az incidensek
kezelésével kapcsolatos eljárásrendet. Ez az aprólékos, de
meg nem kerülhető munka, ami kikényszeríti, hogy a biztonsági intézkedések a helyükön legyenek, adja a Nemzeti
Kibervédelmi Intézet fő profilját.
–– Honlapotokon szerepel a kibervédelmi gyakorlat
megnevezés. Ez mit takar pontosan?
Az ember nehezen csinál olyasmit jól, amivel életében
akkor találkozik először. Fontos, hogy meglegyenek azok a
reflexek, amik segítenek egyrészt a típusproblémák kezelésében, másrészt abban, hogy ne hagyjunk figyelmen kívül
olyan problémákat, amik nagyobb horderejűek, mint amivel éppen foglalkozunk. Ennek az elérésében nagy segítség
lehet, ha az ember felkészül ezekre a helyzetekre – ilyen
gyakorlatokat alkalmazunk a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten belül is. A saját tevékenységünket, munkafolyamatainkat begyakoroljuk, de legalább ennyire fontos, hogy az
együttműködésben is meglegyen ez a rutin. Vannak olyan
tréningek, amelyek során a Kibervédelmi Intézet és hazai
ügyfelei közötti valamilyen szimulált incidens kapcsán az
együttműködési procedúrát végigpróbáljuk, és nemzetközi gyakorlatok is, ahol NKI és a vele szoros kapcsolatban
álló, hasonló külföldi szervezetek közötti kooperációt,
akár kommunikációs gyakorlat szintjén „játsszuk” el: hogyan kezelnénk egy felmerülő problémát, kinek szólnánk
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először, kitől kérnénk jóváhagyást, hogy kezelnénk egy
médiamegkeresést az ügyben. Üdvözlendő új trend, hogy
a média is egyre élénkebben érdeklődik, tehát már a gyakorlatokon is fel kell készülnünk arra, hogy ne tegyünk
olyan nyilatkozatokat, ami más munkáját hátráltatná.
Vannak még komplexebb technikai gyakorlatok is, amelyek során konkrét kártevőt dobnak be, aminek a tevékenységét kell feltárni menet közben, és kitalálni, merre
terjed tovább, esetleg konkrétan megvédeni egy virtuális
rendszert a támadástól. Tehát nagyon széles skálája van
ezeknek. A kibervédelmi intézetben részt is veszünk a gyakorlatokban, akár más hazai szervezetekkel együttműködésben, és szervezünk is ilyeneket.
A Cyber Europe 2016 egy olyan összeurópai kiber-gyakorlat volt, ahol nemzetközi és országon belüli kooperáció egyszerre került szimulálásra. Itt a szervezők külön
kiemelték, hogy milyen jó, hogy itthonról egy elég népes
csapat vett részt, mind kormányzati, mind piaci szereplők, szolgáltatók és intézmények. Nagyon sok lehetőségünk nyílt, hogy ezeket az együttműködési formákat
gyakoroljuk.
–– Ezeken a gyakorlatokon ti mindig csak véditek a
tesztrendszert vagy támadjátok is?
–– Azokkal a tevékenységekkel foglalkozunk, amiket
egyébként is csinálunk, tehát az ilyen alkalmakkor a védekező csapatnak a szerepét töltjük be vagy a védekező
csapatot támogatjuk a saját szolgáltatásainkkal. Ezeket
úgy hívják, hogy Red team / Blue team gyakorlat. A Red
team hajtja végre a támadást, tagjai tipikusan olyan intézményektől kerülnek ki, akiknek ez egyébként a profiljába tartozik, vagy olyan IT biztonsági cégektől, akik ilyen
szolgáltatásokat nyújtanak a piacon. Mi a Blue team, a
védekezők vagyunk, és a gyakorlat jellegétől függően különböző szerepköröket tölthetünk be. Javaslatokat teszünk
arra, hogyan kell megerősíteni a rendszert még a támadás
előtt, vagy ha felismerjük magát a támadást, akkor arra javaslunk valamilyen intézkedést, amit akár végre is hajtunk,
vagy mi látjuk el azokat a feladatokat, amire a védekező,
tűzoltó üzemmódban lévő szakembereknek nincsen idejük. Például ha szembejön egy kártevő vagy van egy több
gigabájtos naplóállomány, és a szakembereknek nincs idejük a problémának utánajárni, menniük kell a következő
rendszerre és az ott felmerülő problémát megoldani, akkor
átadják nekünk az adatokat, és azzal segítjük a munkájukat, hogy ezeket kielemezzük, kiderítjük, hogy mit érdemes tenni a konkrét esetben.
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–– Programozóknak milyen, a biztonságot érintő tervezési alapelveket kell figyelembe venniük szoftverfejlesztés során?
Most nem fognak szeretni, de a szoftverfejlesztők ne
fejlesszenek szoftvert: ez az első, amit megtehetnek azért,
hogy biztonságos legyen a rendszer. Ez alatt arra gondolok,
hogy ne próbáljanak olyan új megoldásokat kitalálni, ahol
nekik kell gondoskodniuk a biztonságról, hanem álljanak
az óriások vállaira. Vannak olyan szoftverprojektek, amik
mögött nagyon sok fejlesztő, biztonsági szakember és üzemóra áll, a sok tapasztalatot már beépítették a rendszer
biztonságába. Más sérülékenységi információkat felhasználtak, aktív a fejlesztői közösség, gyorsan ki tudnak adni
egy frissítést. Van egy frissítési mechanizmus, amivel az
ismerté vált sérülékenységeket kezelik. Egy olyan keretrendszer választásával, amely jól támogatott, és ismert az,
hogy milyen típusú beállításokat kell benne végrehajtani
az egyes biztonsági szintek megteremtéséhez, sokkal jobb
esélyünk van biztonságos rendszer építésére biztonságos
komponensekből, mintha magunk állunk neki valamit alkotni a semmiből. Ezzel persze nem azt mondom, hogy ne
tudna egy jól képzett fejlesztő biztonságos szoftvert írni,
de sokkal könnyebb neki, ha nem kell ezen sokat gondolkodnia. Ami határozottan tiltótábla, hogy ne találjunk
ki saját kriptográfiai algoritmusokat, sőt, még ezeknek a
kombinálásánál is a lehető legszabványosabb megoldásokat válasszuk, nagyon sok hibalehetőség van ebben, amit
csak gyakorlott kriptográfusok tudnak reflexből kivédeni.
Sok probléma van a kriptográfiai primitívek helytelen
használatából. Ha rossz sorrendbe rakjuk őket össze, vagy
nem jól inicializáljuk, akkor akár a titkosítás nélkülivel
ekvivalens rendszert hozhatunk létre. Tehát a kriptoműveleteket mindig kezeljük nagyon óvatosan, és minél inkább
szabványos megoldást használjunk.
Igaz, a nagy pénz abban van, ha az ember saját szoftvert
ír. Egy külön tudomány a biztonságos szoftverfejlesztés, és
igazából nem is csak egy tanácsgyűjteményből áll, hanem
egy életciklus, amire biztonságos SDLC (Secure Software
Development Lifecycle) néven szokás hivatkozni. Ez egy
olyan módszertan, ami az iterációk során garantálja a
biztonsági követelmények definiálását és betartását. Egyrészről, mitől akarom megvédeni a rendszert (ez, sajnos,
sokszor csak a rendszer elkészülte után születik meg, és
akkor már nem lehet hatékonyan beépíteni): kitől érkező,
milyen típusú visszaéléseket akarunk megelőzni, milyen
adatokat akarunk hozzáférhetővé tenni, ki számára, meddig akarjuk megőrizni. Ha ezeket definiáltuk, akkor már

tesztek is készíthetőek, vissza lehet őket mérni, különben
csak szabadfogású próbálgatással történik a tesztelés.
A fejlesztésnél segítségül szolgálnak specifikus és technológiafüggetlen biztonsági ajánlások. Például az OWASP
Alapítvány és a mögötte álló közösség rendszeresen karbantart egy listát, amelyben a leggyakoribb hibákat, mondjuk
kezelési vagy programozási mintabeli hibákat gyűjtik ös�sze: például hogyan kell jelszólenyomatot képezni, hogyan
kell megvalósítani egy felhasználói munkamenetkezelést.
Ha valaki ezeket a saját projektjében követi, akkor jó esélye van rá, hogy nem fognak benne könnyen, már aznap
problémát találni, de gyakran fog találkozni azzal, hogy az
alapműveletek (például munkamenetkezelés) a keretrendszerekben rendelkezésre állnak, tehát hacsak nincs rá valami nyomós okunk, akkor ne térjünk el tőlük.

problémákat időben megtalálják, kijavítják, és mi a frissítést
végre is hajtjuk, akkor a sérülékenységi ablakunkat nagyon
rövidre tudjuk hagyni. Nem utolsósorban meg is tudjuk,
hogy mikor sérülékeny a rendszerünk, így ha nekünk nem
elfogadható a sérülékenységi ablak, akkor tudunk vele valamit kezdeni: például letiltjuk javításig a szolgáltatást, vagy
más átmeneti intézkedéseket hozunk.
Ha például saját, egyedi megoldást fejlesztettünk, és nem
értesülünk róla, hogy abban valaki hibát talált, akkor annak
sok ideje lehet azzal később visszaélni, így a sérülékenységi
ablak egészen hosszúra nyúlhat. Ezt a DNC rendszerében is
tapasztalták: amikor azonosították a behatolás tényét, már
több, mint egy éve a rendszerben voltak a támadók. Az esetek nagy többségében komolyabb problémánk származik
abból, ha nem tudjuk, mikor vagyunk sebezhetőek.

–– Egy ilyen használata nem könnyíti meg a hekkerek
dolgát, hiszen azt már ismerhetik, tudják hogyan kell
megkerülni a védelmét?
De, ez teljesen így van, hisz sok esetben a keretrendszerek
még nyílt forráskódú termékek is, valaki otthon nekiállhat
és tudtunkon kívül sérülékenységet kereshet bennük. A
tapasztalat azonban mégis azt mutatja, hogy ha az ismert

Solt Illés válaszai alapján
Knoll Judit és Varga Viktória
Az interjú itt még nem ért véget!
A folytatás az Impulzus blogján
olvasható:
http://wp.me/p7M3oT-sr
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Mesterséges intelligencia alapú
regressziós tesztelés
A Simonyi Károly Szakkollégiumban szokás, hogy a Tudományos Diákköri Konferencián szereplő több
szakkollégista a következő Simonyi Konferencián is tart egy előadást a témájáról. Idén Elekes Márton
és Gujgiczer Anna közösen indultak a legutóbbi TDK-n, most őket kérdezzük a szakkolis múltjukról,
illetve a munkájukról.
–– Kicsit meséljetek magatokról! Hányadévesek vagytok, melyik szakra jártok? A Szakkollégiumban melyik
körnek vagytok a tagjai?
–– Márton: Harmadéves mérnökinformatikus hallgató vagyok, de már egyetem előtt is érdeklődtem az informatika iránt. Egyetemre
kerülésem után hamar megismerkedtem a szakkolival, ahol megtetszett a
LEGO kör, elsősorban az ott folytatott beágyazott rendszerekkel
kapcsolatos fejlesztések és kutatások, és ezek alkalmazása a robotika
és irányítástechika területein. Az
egyetemen töltött második félévemben csatlakoztam a csapathoz. Ez egy
felvételi tanfolyammal kezdődött: NXT
robotokat kellett irányítani (egy kis számítógép, aminek vannak csatlakozói, szenzorokat és motorokat lehet rá csatlakozni, így tud interakcióba lépni a
világgal). A tanfolyam elvégzése után az éppen újrainduló INDACT projekthez csatlakoztam, ami irányítástechnikával foglalkozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy adott
egy gyártósor modellje, amin van futószalag, mindenféle
szenzorok (például színérzékelő szenzor), van pneumatika, amivel lehet irányítani az egyes beavatkozókat, és ezt
az egészet egy PLC vezérli. Ez nagyon jó alkalom volt
arra, hogy a PLC-k világával és a technológiákkal megismerkedhessek.
–– Anna: Én is harmadéves mérnökinformatikus vagyok.
Marcival ellentétben én nem úgy jöttem ide, hogy az informatika volt az, ami a legjobban érdekelt, elsősorban a
természettudományos ág vonzott a legjobban. Azonban
nem igazán tudtam eldönteni, hogy mit válasszak: matek, fizika vagy biológia – és így lett végül az informatika.
A LEGO körbe azért csatlakoztam, mert céltudatosan a
mesterséges intelligenciával szerettem volna foglalkozni –
úgy gondoltam, hogy ez az, ami a leginkább összefoglalja
azt, ami engem igazán érdekel.
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–– Nektek mint Simonyisoknak mit jelent ez a Konferencia?
–– Anna: Hát, igazából ez egy sokrétű kérdés. Mint hallgató, számomra nagyon érdekes előadások vannak, és
szerintem nagyon jó, hogy van egy nap, amikor
nem csak a hétköznapokban megszokottakat hallgathatjuk. Tavaly nem előadóként, hanem szervezőként, a LEGO
kör tagjaként jöttem, akkor büszkeséggel töltött el, hogy ezt az egészet
mi hallgatók szervezzük, és ennek én
is részese lehetek. Rengeteg érdeklődő jön, és általában megnézi azt
is, hogy a Szakkollégium körei mivel
is foglalkoznak, és tök jó élmény nekik
arról mesélni, hogy mivel is foglalkozunk a
körön belül. Így előadóként hihetetlenül felemelő érzés, hogy ilyen nagy emberek mellett a mi nevünk is
az előadók sorában szerepelhet.

hibákat. Fontos cél annak biztosítása, hogy ne rontsuk el
a már meglévő funkciókat egy új funkcionalitás hozzáadásával. Ennek a tesztelése meglehetősen sok emberi erőforrást igényelhet, így ezt szeretnénk minél jobban automatizálni. Jelenleg az eszközünk úgy működik, hogy kap
egy kiindulási alapot, a rendszer egy olyan állapotát, amit
mi jónak ítélünk. Ezt a szoftver megtanulja, csinál belőle
egy automata reprezentációt, és ennek segítségével olyan
teszteket generál, melyekkel az újabb verziókon meg tudja
vizsgálni az előbb említett dolgokat. Az új variáns viselkedéseiből is képes tanulással automata reprezentációt készíteni, így az eredeti és az új automata összehasonlításával
további ellenőrzéseket hajtunk végre.

tanulását. Tehát munkánk arra fókuszál, hogy meg tudjuk
minél precízebben tanulni szoftver komponensek viselkedését, garanciákat tudjunk mondani a megtanult modell
és az eredeti szoftver viselkedései közötti eltérésekre, illetve
elegendő mértékű tesztlefedettséget érjünk el a regressziós
hibák feltárásához.
–– Amennyire tudom, ti ezzel a témával voltatok már
TDK-n is. Azóta foglalkoztatok vele?
–– Anna: A TDK óta is sokat foglalkoztunk a témával,
munkánkat egy kisebb nemzetközi konferencián is bemutattuk. Önálló labor munkánk során az elméleti hátteret néztük meg alaposabban, hogy a tanulás hatékonyságát és precizitását tudjuk a jövőben növelni. A TDK-ra
egy esettanulmánnyal vittük ezt a témát, azóta próbáltuk
minél több szituációban megnézni, hogy hogyan működik, mennyire jó a megközelítés általános esetben, stb.
Most is épp azon munkálkodunk, hogy a tanulás paramétereinek hatásait megvizsgáljuk különböző esettanulmányokon.
–– Márton: Mondjuk úgy, sokszor láttuk hétvégén is
belülről az I épületet. TDK előtti időszakban jellemzően sokáig voltunk bent minden nap, és előfordult, hogy
a portás nagyon morcos volt, amikor hajnalok hajnalán
megkértük, hogy engedjen ki minket.

Simonyi Károly
S Z A K K O L L É G I U M

–– Milyen Simonyis projektek kerülnek itt bemutatásra? Ezeket hogyan választottátok ki?
–– Márton: Alapvetően minden simonyis kör készül erre
a rendezvényre, és a különböző cégek standjai mellett
megjelennek a saját standjaink is. Itt bemutatásra kerülnek a körök munkái. Az ismeretterjesztés mellett célunk
az is, hogy az érdeklődő ifjúság kedvet kapjon a körökben
való tanuláshoz, alkotáshoz.
–– Tudnátok kicsit mesélni arról, hogy pontosan mi is
az a téma, amivel idén a Konferenciára érkeztek?
–– Anna: Napjainkban az emberek munkáját a legkülönbözőbb területeken támogatják a mesterséges intelligencia alapú módszerek, a mi célunk az, hogy a szoftverfejlesztők, szoftvertesztelők életét is hasonló okos módszerek
segítségével tudjuk támogatni. Munkánk fókusza a regressziós tesztelés, amely során próbáljuk kiszűrni a szoftverek módosítása, fejlesztése közben a szoftverbe bekerülő

–– Pontosan mit kell érteni az alatt, hogy megtanulja?
–– Anna: A felhasznált algoritmus nagyon hasonlít az elterjedten használt tanuló módszerekhez, azzal a különbséggel, hogy itt viselkedési modellek kinyerése a cél. A tanulóalgoritmus a lehetséges bemeneteivel kérdezgeti a rendszert
és vizsgálja, hogy az milyen válaszokat ad rájuk. Ez alapján
építi fel a rendszer visekedéséről alkotott hipotézismodellt.
Futtatva az eredeti és az általa felépített modellt, megpróbál olyan eseteket keresni, amikor a két rendszer futása eltér: ha talál ilyen ellenpéldát, akkor ez alapján tovább finomítja a saját hipotézisét. Ezt egészen addig csinálja, amíg
már nem lesz különbség a hipotézismodell és a tanulandó
rendszer viselkedése között – legalábbis az algoritmus nem
talál különbséget. Ennek nyilván van egy olyan buktatója,
hogy mi van akkor, ha valójában nem egyezik a hipotézismodell és a valódi rendszer, egyszerűen csak az algoritmus
„nem kereste elég sokáig” az ellenpéldát, így egyfajta becslést is végzünk. A keresést lehet sokféle módon hangolni
a paraméterek állításával, emellett a mi fejlesztéseink is
több módon segítik az algoritmus hatékony és/vagy precíz

–– Melyik tanszéken folyt ez a kutatás?
–– Anna: A MIT tanszéken, az FTSRG, azaz a Hibatűrő
Rendszerek Kutatócsoportnál. A kutatást a kutatócsoport
munkatársai vezették és segítették a munkánkat.
–– A Simonyi Szakkollégium milyen segítséget ad
mindehhez? Van átfedés az egyetem és a szakkoli keretein belül elvégzett munkáitok között?
–– Márton: Igen is, meg nem is. Egyrészt, amit a TDK
során kutattunk, tanultunk, azt felhasználtuk a LEGO-s
projektünkben is – például az ott tanult módszereket.
Volt olyan LEGO-s projekt is a TDK előtt, amit közösen a tanszékkel készítettünk. Egy éve a LEGO kör a
MIT tanszékkel közös kezdeményezésként egy elosztott
beágyazott okos rendszert készített, amit mostanában a
tanszéken folytattak tovább (erről a projektről bővebben
az 28. oldalon olvashatsz – a szerk.), azonban a jövőben a
LEGO kör is részt tervez venni újra a fejlesztésben. Tavaly márciusban egy nemzetközi IoT versenyen (Eclipse
Open IoT Challenge 2.0) a csapat harmadik helyezést ért
el (a csapat felét nagyjából a LEGO kör adta).
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–– Kicsit visszatérve a projektetekre, honnan jött az
ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok? Mióta kutattok a
témában?
–– Márton: A Rendszermodellezés tárgy alapozta meg ismereteinket, ahol modell alapú tervezést tanultunk és itt
használtunk először automata alapú modelleket viselkedések leírására. Persze előtte már Digitális technikából is
belekóstoltunk a témába, de ott nem igazán mélyültünk
még el a témában. A kutatással azonban nem az első évben kezdtünk el foglalkozni. Az előbb említett versenyen
is használtuk a Rendszermodellezés tárgy során megtanult
véges állapotgép alapú tervezési megközelítést a robotok
viselkedésének tervezéséhez. Innen jött az érdeklődés,
hogy akkor ezt folytatva foglalkozhatnánk mélyebben is
az automatákkal, azaz próbáljunk meg olyan módszert találni, amely magas szintű véges állapotgép leírást tud készíteni szoftverek megtanulása során. A témába nagyjából
harmadik féléves korunkban kezdtünk el belemerülni.

–– Hogyan osztottátok fel egymás között a munkát?
–– Márton: Igazából az egésznek a célja az volt, hogy
minél jobban megismerjük ezt a területet, igyekeztünk
mind a ketten minél jobban belelátni, egymást előresegíteni. Folyamatosan meséltük el a másiknak, hogy ki mit
olvasott, mit értett meg belőle. A programozás során is
annyira osztottuk csak fel a feladatokat, ahogy éppen sikerült.
–– Anna: A programozásnál volt az, hogy felrajzoltuk
az osztálydiagramot a táblára, és megegyeztünk benne,
hogy a tábla egyik felét akkor az egyikünk implementálja, a másik felét pedig a másikunk. A témaköröket is
maximum olyan szinten osztottuk fel, hogy éppen melyikünknek volt rá ideje, ritkán volt olyan alkalom, amikor
csak az egyikünk látott bele egy adott részbe.
–– Hogy érzitek, hol tartotok az ötlet megvalósításában? Milyen mennyiségű működő kód van jelenleg
mögötte?
–– Márton: Ez egy olyan téma, ahol mindig jönnek elő
újabb és újabb ötletek, folyamatosan találunk kiaknázatlan területeket benne. Rengeteg kódot írtunk ehhez,
ennek egy részét a tanulás, a kísérletezés fázisaiban, a másik részét pedig a konkrét implementációhoz írtuk. Nem
fogok tudni konkrét számot mondani, nagyságrendileg
több, mint amennyit teljesen át tudunk látni.
–– A téma kidolgozása során inkább az elméleti kutatás vagy a gyakorlati rész nyomott többet a latba?
–– Anna: Kódolni is kellett rendesen, de inkább elméleti
volt a téma, mint kódolós, tehát az időnk nagy része inkább azzal ment el, hogy szakkönyveket, cikkeket olvastunk, vagy épp a matek részén agyaltunk.

–– Anna: Valójában a tesztelés is innen adódott végül. Ezt
megelőzte persze az, hogy amikor először elmélyültünk a témában, akkor rájöttünk, hogy alapvetően simán az automatákkal kapcsolatosan nagyjából a legtöbb terület elég erősen
kiforrta már magát olyan szinten, hogy vannak bőven leimplementált dolgok ebben, és nem lenne túl nagy élmény
azzal kezdeni, ha mi ezt n+1. alkalommal újra lekódolnánk.
Ellenben ez a terület nagyon érdekelt minket, úgyhogy
nem akartunk túl messzire menni tőle. Ekkor gondoltam
rá, hogy valami mesterséges intelligenciához köthető dolgot
igazán belecsempészhetnénk. Ez már ötlet szinten egészen
jó volt, de hogyan is lehetne felhasználni? Na, ekkor jött a
regressziós tesztelés, amit úgy gondoltunk, hogy egészen jól
lehetne automatizálni tanulóalgoritmusokkal.
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–– Melyik tantárgyban tanultakat tudtátok a legjobban alkalmazni a témátokkal való munka során?
–– Márton: Leginkább az Algoritmuselméletet, de
kicsit előre tanulva volt lehetőségünk alkalmazni egy
MSc-n is oktatott tananyagot, egészen konkrétan a
Nyelvek és automaták című tárgyat. Ezenkívül a Rendszermodellezésben oktatottakat is nagymértékben sikerült alkalmazni a projektünkben. A Mesterséges intelligencia című tárgyban ugyan kerültek elő algoritmusok,
amiket használtunk a témánk kidolgozása során, de ezzel már kicsit előbb foglalkoztunk, minthogy a tárgyat
tanultuk volna.

–– A jövőben szeretnétek továbbra is foglalkozni ezzel
a témával? Ha igen, merre tovább?
–– Anna: Ebben a félévben egészen biztosan. Célunk felderíteni a megközelítésben rejlő potenciált, tehát egyelőre
ezen az úton haladunk tovább. A későbbiekben persze
más problémáknak is neki lehetne állni hasonló megközelítéssel, esetleg optimalizációs irányokkal kiegészítve.
Egyelőre próbáljuk azt az irányvonalat követni, hogy
minél inkább automatizált legyen a tesztelés. Például
ne legyen szükség konkrét tesztesetekre, hanem csak az

automatákat hasonlítsuk össze. Ezenfelül azon is szeretnénk finomítani, hogy az eltérő absztrakciós megfogalmazásokból adódó hamis pozitív jelzések számát csökkentsük, vagyis jobban lehessen állítani az összehasonlítás
szabadságát. Utána, ha mindenképp szeretne tesztesetet a
tesztmérnök, akkor azt szeretnénk, ha azokat is ki lehetne
generálni az automaták összehasonlításából.
Elekes Márton és Gujgiczer Anna válaszai alapján
Árkos Gergely, Ramács Gábor és Tóth Nikolett

IMSc - Integrált MSc
Az meg mi?

Minél többet hall az ember az IMSc képzésről, annál kevésbé tudja, hogy mi is ez. Ebben a cikkben
szeretnénk tovább rontani a helyzetet és elmesélni, miről is van szó. 2016 őszi félévvel a hallgatók
lehetőséget kaptak, hogy csatlakozzanak egy új “csoporthoz” Integrált Mesterképzés néven. Ellentétben azzal, amire a név utal, ez a csoport nem integrálja az alap és mester képzést: a szokványos két
oklevelet kapják a résztvevők.
A jelentkezésnél elvárták a hallgatóktól, hogy a minimumnál több felvételi ponttal rendelkezzenek, valamint legyenek
különböző szakmai versenyeredményeik és egyéb tevékenységeik. A bennmaradást is feltételekhez kötik: legalább 4.0-ás
tanulmányi átlag kell az egész képzés során. Cserébe az IMSc
különböző kedvezményeket nyújt a hallgatóknak, úgy, mint
kiscsoportos gyakorlatok és laborok, válogatott oktatók, gyorsabb haladás és az alap anyagnál tágabb ismeretek, előre elkészített és kiegyensúlyozott órarend, továbbá egyéni mentorok.
Akit felvesznek a képzésre, annak alá kell írnia egy
nyilatkozatot különböző vállalásokkal kapcsolatban –
amennyiben ezt nem teszik, úgy a rendes képzésben kezdhetik csak el a tanulmányaikat. Ebben a nyilatkozatban nem
esik szó a kedvezményekről, viszont jó pár kötelezettséget
kell elfogadni. A teljesség igénye nélkül: a képzésben résztvevők vállalják, hogy minden előadást és gyakorlatot kivétel
nélkül látogatnak, munkát vagy tanterven kívüli szakmai
tevékenységet csak akkor vállalhatnak, ha engedélyt kapnak
arra, ugyanígy be kell számolniuk az egyéb tanulmányaikról
és szabadidős tevékenységeikről, hogy azok ne hátráltassák
az egyetemi előrehaladásuk.
A mentor-rendszer lényege az lenne, hogy a diákoknak
mindig legyen valaki, akihez fordulhatnak, akár egyetemmel kapcsolatos, akár egyéb kérdéseik, gondjaik vannak.
Visszatekintve első éveimre nagyon hasznos lett volna, ha van egy olyan személy a környezetemben, akihez

fordulhatok, és aki egészében látja a képzést annak minden
taposóaknájával együtt, viszont ugyanígy látja a fényt is a
végén, és számára a kis részek már egésszé álltak össze.
A képzés neve mellett valószínűleg az IMSc pontokról
hallhatott már mindenki. Ezekről az elmúlt hónapokig
senki sem tudta, mire jók. Lényegében minden gyakorlaton vagy ZH-n lehetősége van mindenkinek (nemcsak
IMSc-seknek) pluszfeladatot megoldani, amelyekkel ilyen
pontokat lehet gyűjteni. Sok bizonytalanság után az ös�szegyűjtött pontok végül egy tanulmányi ösztöndíj formájában materializálódtak, amit az öt legjobb ember kapott,
valamint most már beleszámítható a szakmai KBME ösztöndíjba is, további felhasználások pedig tervben vannak.
Egyébként az IMSc tankörök nem vesznek részt a tankörversenyen sem, ők egymás közt versenyeznek.
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A sok bizonytalanság mellett külön gyönyör, hogy a többiek is időnként furcsán néznek ránk, speciális evolúciós
mellékvágánynak tekintenek. Egy velem megtörtént eset:
MMMK est, ismerkedés, mindezt tánc közben:
‒ „Melyik tankörből vagy?”
‒ „I_IMSc2”
‒ „Jaaa, hogy IMSc-s vagy, bocsi, stréberekkel nem
beszélek.”
‒ *nyakon vágás* „Kösz a táncot.”
A cikkünk további részében egy IMSc-s hallgató szemszögéből meséljük el, hogy neki milyen tapasztalatai voltak a
képzéssel.
Már az év elején is látszott, hogy mi leszünk a kísérleti
egerek, de ennek ellenére nagy lelkesedéssel vágtunk bele,
még ha nem is tudtuk, hogy mibe. Nehezen sikerült kiderítenünk, mire is vállalkoztunk, ebben az oktatóink sem
tudtak sokat segíteni. Sokan feltették a kérdést, hogy mi
is ez, többek között:
• Többi hallgató.
• Előadók, gyakorlat- és laborvezetők.
• Tankörseniorok és -vezetők.
• Mentorok.
• Mi saját magunknak.
Ezek után nehéz volt válaszolni arra, hogy miért is jöttünk ide, viszont ahogy telt az idő, hamar felfedeztük a
képzés szépségét. Talán a leginkább megragadó dolog az
egészben maga a társaság. Egy névtelen hallgatót idézve:
„Szeretem az IMSc-ben, hogy mindenki különc, és totálisan
őrült – pont, mint én. Itt nem ciki miniatűr papírhajókat
gyártani szórólapokból, random elmenni megkeresni Neumann szobrát, vagy mezítláb menni egyetemre, attól függően,
hogy kiben milyen bug rejtőzik.” A félév során rendkívül ös�szetartó bagázs alakult ki. Tudjuk egymást motiválni akár
erőszakkal is, gyakran elhangzó mondás, hogy: „Nem hagyunk kibukni, mert akkor nem szenvednél annyit, mint mi.”

Nehézségek is akadtak bőven, legfőképp az, hogy a gyakorlatvezetők hajlamosak túlbecsülni a mentális képességeinket. Az alapszintű feladatok helyett sokszor azonnal
az emelt és versenyszintű feladatok mocsarába taszítanak
minket. Konfliktus volt a SZIT tanszékes Táltos csoport
és az IMSc összevonásából is, közülünk nem mindenki
rendelkezik természetfeletti BSZ-érzékkel. Volt olyan tantárgy, ahol arra hivatkozva, hogy mi IMSc-sek vagyunk,
sokkal nehezebb kisZH-t írattak velünk, mint a többi csoporttal.
Kaptunk mentorokat, hogy segítsenek ezekben a tanulmányi bökkenőkben – a képzés kezdeti voltához híven ez
is felemás módon valósult meg. Vannak olyan csoporttársaim, akik még sohasem, vagy maximum egyszer látták a
mentorukat. Ellenben vannak szerencsések, akik rendszeresen találkoznak velük, kapnak tanulási tippeket, a mentoruk mesél, hogy az ő tanszékén milyen kutatási projektekben lehet részt venni, és könyveket ajánl.
Kedvenc kihagyhatatlan témánk, amiről a legtöbb hipotézis született, az az IMSc pontok. Már a félév legelején
beütött, hogy az eredeti formában ez nem fog működni,
ugyanis az első zárthelyinkben egy plusz versenyfeladat
bekerült az összpontszámot adó feladatok közé, ami nagy
arányú bukást és felháborodást eredményezett. Ez egy kicsit rátette a bélyegét a megítélésünkre. Ezek után változtattak a ZH pontozásán és fellélegezhettünk.

„Demonstrátor vagyok, és már kiosztottam egy rakat IMSc
pontot, de még mindig nem tudom mire jó. Megkérdeztem a
hallgatóimat, hogy gyűjtik-e, de nem, úgyhogy ők sem tudják.”

Ennek ellenére azért vannak, akik szeretnének bekerülni
a képzésre, mert a negatív kritikák ellenére egy jó csapat
alakult ki, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy még
senki sem hagyta abba önszántából. Szerintem az idő haladtával jobban kiforrja magát, eltűnnek a bizonytalanságok, aztán csak a cuki pandák és végtelen tankörsör marad.
Befejezésül szeretnénk egy néhány idézettel kedveskedni az olvasók felé az elmúlt félévben elhangzó
aranyköpésekből.
„Tegnap az IB024-ben volt órám, és elhagytam egy IMSc
pontot, ha valaki megtalálja, valahogy juttassa el a Schönherz
1234-es szobájába, előre is köszönöm!”
„IMSc nyilatkozat:
Aha, itt van, hogy milyen kötelezettségeket vállalok.
*fordít*
Itt lesznek, hogy miket kapok cserébe.
Ja, hogy csak egy oldalas…”
„Az előadó az egyetlen IMSc pontot szerzőnek elkérte a
füzetét, és filccel egy (nem is egyet, mert 4 lapon átütött) hatalmas piros pontot rajzolt bele mosolyogva.”
„A tankörrel már teljesen összeszoktunk, vannak közös
sörözgetések, stb. Mindannyian saját mentort is kaptunk egy
egyetemi tanár személyében, aki szintén mindig a segítségünkre áll. Én egyáltalán nem bántam meg hogy jelentkeztem, kár lett volna kihagyni.”
„Bár nagyon hangoztatják minden tárgyból, hogy az IMSc
pontok megszerzése nem IMSc hallgatók számára is lehetséges, a program elindulása után több, mint fél évvel még
mindig nem tudjuk, hogy miért is gyűjtögetjük. (...) Én meg
gyűjtögetem a pontokat, mint más h***e gyerek a pokémonokat vagy a turbó rágós matricákat.”
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„Nem vagyok iMSc-s, de itt egy sztori: ugyebár »az is gyűjthet IMSc pontokat, aki nem IMSc-s«. Nos egy tárgyból a
kis zh-kon voltak ennek megfelelően IMSc-s feladatok IMSc
pontokért. De a labvez már rögtön az elején kijelentette, hogy
az IMSc-s feladattal ne törődjünk, mert hiába csináljuk meg,
nem fogják kijavítani.”

„Ahogy haladt előre a félév, az eleinte kialakult képem egyre
csak erősödött: négy csapatnyi öngyilkosjelölt úgy gondolta,
hogy nincs jobb dolguk az életben, mint folyamatos teljesítménykényszert kapni intravénásan éveken keresztül néhány
cseppnyi nem-hogy-én-de-még-a-tanárok-sem-tudják-mirejó-ez-zel együtt.”
Az információ eléggé nehezen terjed a képzésről:
„Semmi értelme. Fél évet spórolnak, és a BSc-sek szívnak
miatta.”
„Személy szerint hasznosnak tartom a dolgot. Elsősorban
nem a »plusz tudásért«, hanem a kislétszámú gyakorlatokért,
ahol egy közeli baráti társaság tudott kialakulni. Hogy néznek ránk mások? Hát igen, az előző félév elején, az első analízis ZH után kaptuk a hideget a nyakunkba, mert »miattunk
lett nehezebb a zh«.”
Jázmin, Bence
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Okos és biztonságos rendszerek
A MoDeS3 projekt
Az új képzésben kezdett hallgatók közül minden bizonnyal már sokan találkoztak – legalább említés
szintjén – a MIT-es kisvasutas projekttel. Hogy pontosan mi is ez, milyen lehetőségeket kínál, és kik
is állnak mögötte? Ezen kérdésekre a projekt vezetői, Ráth István (István) egyetemi adjunktus, Vörös
András (Vöri) tudományos segédmunkatárs, valamint a rajta dolgozó hallgatók közül Balogh László
(Laci, MSc), Búr Márton (Marci, PhD), Hegyi Bálint (Bálint, MSc) és Mázló Zsolt (Zsolti, MSc) válaszoltak.
–– Miről szól, és mi a célja a MoDeS3 projektnek? Mit
rövidít a MoDeS3?
–– István: A MoDeS3 a Model-based Demonstrator for
Smart and Safe Systems rövidítése. Ez egy kutatási és oktatási célú demonstrátor, amelyben jelenleg
az oktatási irány a domináns. A tantárgyakban is próbáljuk hasznosítani, ahol lehet, de
ami a leginkább jellemző, az a projekt jellegű
tárgyaknál történő felhasználás (mint például önálló labor, témalabor, diplomatervezés,
szakdolgozatírás). A projekt úgy néz ki, hogy
van egy modellvasutunk, ami köré lényegében egy intelligens rendszert építettünk. Hagyományosan ezek elég buta dolgok: annyit tudnak, hogy
a vonatok sebességét és a váltók állását egy – egyébként
digitális elven működő – vezérlővel lehet vezérelni. Mi
ezt egy teljesen elektronikus rendszerrel váltottuk ki, aminek segítségével weben keresztül is be tudunk avatkozni
a működésébe. Az elmúlt években több okos megoldás is
integrálásra került többek között a biztonság és a feladatok
megoldásának támogatása érdekében.
–– Vöri: A projekt célja a kutatási eredmények demonstrátorba csomagolása annak érdekében, hogy az oktatásban
is megjelenjenek a kutatások során kifejlesztett módszerek,
megközelítések. Fontos megemlíteni, hogy a projekt fejlesztésében a Magyar Tudományos Akadémia MTA-BME
Kiber-fizikai Rendszerek Kutatócsoport is részt vett és támogatta a munkánkat szakmailag.
–– Mióta dolgoztok a projekten? Hányan vannak a
csapatban?
–– Vöri: A projekt három éve, 2014 januárja óta fut, amikor egy TDK dolgozat során az alapkoncepciót kidolgoztuk.
–– István: Van egy négy-öt fős „core-csapat”, akik a munka túlnyomó többségét végzik. Rajtuk kívül időszakosan
elég sok hallgató foglalkozik vele, a tanszéken például több
diplomaterv és szakdolgozat kapcsolódik a projekthez.
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–– Hogyan épül fel a projekt?
–– István: Nagyjából három-négy fő részre osztható a
rendszer architektúrája: hardverre (elektronikára), vezérlőrendszerre, biztonsági logikára, illetve vannak kiegészítő
komponensek is, mint például egy Lego robotkar is volt régebben a rendszerben – ez a
vonatok által szállított rakományt vette le és
tette fel. A gépi látás alapú megfigyelőrendszer
pedig azt felügyelte, hogy beérkezett-e a vonat a megfelelő helyre: ha beért, akkor indította el a pakolási folyamatot.
Valójában a szoftveres rész is tovább bontható: a biztonsági logikára, a webes felhasználói
felületet tervezésére és megvalósítására, tesztkörnyezetre.
Utóbbi egy nagyon fontos dolog egy ehhez hasonló rendszer fejlesztése során, ahol viszonylag komplex a hardver
és a szoftver (ne felejtsük el, egy elosztott rendszerről van
szó). Ahhoz, hogy ezeket legalább valamennyire egymástól
függetlenül lehessen fejleszteni (de főleg a szoftvert a hardvertől), egy elég alaposan végiggondolt tesztelésre, tesztkörnyezetre van szükség, hogy aztán úgy lehessen szoftvert írni,
hogy ne kelljen itt ülni folyamatosan a terepasztal mellett.
–– Milyen technológiákkal, milyen eszközökkel dolgoztok?
–– Vöri: A fejlesztés Java, Xtend és C nyelven történt,
továbbá a Yakindu, EMF, VIATRA és VIATRA-Query
technológiákat intenzíven használjuk a tervezéskor. Több
kódgenerátor és fordítóprogram is készült a projekt során,
amelyek segítették a fejlesztést, illetve gradle build rendszer dolgozik a háttérben.
Az elosztott rendszer működtetéséhez IoT/CPS technológiák kerültek bevetésre, mind a kommunikáció működtetése, mind a monitorozás céljából. A gépi látás alapú
megfigyelőrendszer OpenCV alapon működik, a tudásbázist modellként reprezentáljuk, és azon VIATRA-Query
alapú gráfmintaillesztő technológiát alkalmazunk.

Hardver szempontból Arduino és BeagleBone beágyazott és lapkaszámítógépek biztosítják a rendszer működtetését elosztott módon.
–– Miért éppen modellvasutat használtok a projekthez? Elegendő ez a modell ahhoz, hogy mindent be
tudjatok mutatni, amit szeretnének? Kerültek egyéb
modellek megfontolásra?
–– István: Ahogy az a Smart and Safe Systemsben benne
van, a Safe Systems a hagyományos biztonságkritikus rendszertervezésre, mint mérnöki diszciplínára utal. A hibatűrő, biztonságkritikus rendszerek világán belül a közlekedés
eléggé kitüntetett szerepet foglal el, hiszen akár az autóiparra gondolunk, akár a repülőkre vagy a vasúti rendszerekre, ezekben ma már elég sok szoftver van – sőt, lassan
szoftver-domináns területnek is lehet nevezni, mondjuk az
autóipart. Viszont biztonságkritikus a rendszer abban az értelemben, hogy ha bármi rossz történik, bármi hiba van a
rendszerben, azon akár emberéletek is múlhatnak. A vasút
is ugyanez a műfaj: a vasúti biztonságtechnika egy elég régi
és elég jól ismert diszciplína, és viszonylag könnyen adaptálható ilyen kisméretű demonstrációs környezetben, míg
mondjuk autókból felépíteni és működtetni egy környezetet nagyon költséges és bonyolult lenne. A drón még határeset, de a vasút az, ami a leginkább adja magát: egy terepasztalt relatíve könnyen fel lehet építeni laborkörnyezetben.

–– Ha jól tudom, a Simonyi Károly Szakkollégium
Lego körével is kapcsolatban álltok. Hogy kezdődött az
együttműködésetek a körrel? Milyen feladatokat látnak
ők el? Dolgoztok még együtt más simonyis körökkel?
–– Vöri: Nem, más simonyis körrel jelenleg nem dolgozunk együtt. A Lego körrel úgy kezdődött az együttműködés, hogy a Rendszermodellezés és az Informatikai
rendszertervezés tárgyak során találkoztak közülük többen ezzel a projekttel, és akkor kaptak hozzá kedvet. A

Lego körrel együtt indultunk a nemzetközi Eclipse IoT
Challenge versenyen, akkor építettük együtt a robotkar
kezdeti változatát. Ezt az együttműködést szeretnénk most
új alapokra helyezni: az általuk vizionált okos (és biztonságos!) robotirányítási rendszer itt ténylegesen érdekes
feladatokat oldhatna meg. Meg tudnánk célozni azt a kihívást, hogy rendszerek rendszerét tervezzük, amihez elengedhetetlen ezek interakciójának a kidolgozása is, hogy a
különálló rendszerek együttműködve tudjanak feladatokat
végrehajtani. Ezt tervezzük intelligens/okos módszerekkel
megtámogatni.

–– Támogatják a projektet külső cégek, vagy egyéb
szervezetek? Milyen jellegű ipari érdeklődés van iránta?
Mely részei érdeklik a cégeket a legjobban?
–– István: Több cég is támogatja, őket mind megtalálhatjátok a honlapunkon. Miután ez az egész koncepció nagyon sok mérnöki diszciplína metszetében van, ezért nagyon sok irányból tapasztaltunk már érdeklődést. Igazából
ez ipari trend is, hogy egy kicsit összeborulnak ezek a villamosmérnöki és informatikai szakmák – egész egyszerűen
azért, mert nem lehet úgy okos rendszereket csinálni, hogy
ne fogna össze ez a kétfajta világ a korábbiaknál sokkal szorosabban. Például a futásidejű monitorozás és a komplex
eseményfeldolgozás olyan problémák, amik nagyon sok
területen megjelennek: mondjuk az okos otthonban ez egy
alapvető kérdés. A kifejezetten vasúti biztonságtechnikával
foglalkozó cégeket (például Kapsch) inkább az az irány
érdekli. A GE egy nagyon érdekes példája annak, hogy hogyan alakulnak át a trendek az IoT és az ipar 4.0 mentén:
erről a cégről eredetileg nem azt gondolná az ember, hogy
szoftverhez nagyon sok köze van – lámpatesteket, turbinákat gyárt. Kiderült, hogy mindeközben dollármilliárdokat
invesztál IoT szoftverstackeknek a fejlesztésébe, mert óriási lehetőséget lát abban, hogyan lehetne a fizikai termékek
gyártását ezekkel a technológiákkal hatékonyabbá tenni.
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Emiatt nagyon izgalmas ez az egész világ, meg az a téma,
amiről a demonstrátor szól. Mindenhol azt tapasztaltam,
Magyarországon és külföldön is, hogy az olyan nagy ipari
cégeknek, mint a BOSCH, IBM, Ericsson, az innovatív
tevékenységükhöz ez nagyon közel áll.
–– Milyen hallgatókat várnak ide leginkább? Várnak
esetleg más karokról, egyetemekről is, vagy elsősorban
innen a VIK-ről? A karon belül melyik szakon tanuló
hallgatók találják meg itt legjobban a helyüket?
–– Vöri: A Lego körösök között van egy mechatronikai
mérnök, aki besegít a Lego robot áttervezésében, de szokott Bálint öccse is segíteni, aki még gimnáziumba jár, tehát ilyen szempontból igen, vannak karon kívüli emberek,
akik dolgoztak rajta és segítettek benne. Nyitott csapat vagyunk, és mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő feladatot. Az emberek nagy része informatikus, de
több érdekes villamosmérnöki probléma, feladat is van. A
tavalyi TDK-n villamosmérnökök dolgoztak ki időszinkronizációs megoldásokat a projekt keretein belül.
–– István: Mint látható, ez egy interdiszciplináris rendszer: valahol a villamosmérnök és a mérnökinformatikus
szakma metszete. Egyrészt meg kell hozzá építeni a hardvert, ami egy eléggé nehéz dolog, főleg szoftveres szemszögből nézve. Ezért törekszünk arra, hogy minél több
villamosmérnök hallgató is dolgozzon a projekten. Az
üzembiztos működésnek az az egyik elsődleges feltétele,
hogy hozzáértők csinálják a hardverkomponenseket is.

Kis ízelítőként szeretnénk ajánlani a szerkesztőséggel
egy videót, amelyen a terepasztalt lehet látni működés közben:
http://youtu.be/c54BqCGqqo4

A projekt honlapja:

http://modes3.tumblr.com
Ha pedig kedvet kaptál körülnézni a projekt GitHub
repojában, azt itt megtalálhatod:
https://github.com/FTSRG/BME-MODES3
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Kíváncsiak voltunk a résztvevő hallgatók tapasztalataira és véleményére is, így megkérdeztük néhányukat,
milyennek látják a MoDeS3 projektet.
–– Ti jelenleg hányadévesek vagytok, és melyik szakon tanultok?
–– Bálint: Marcit kivéve (aki jelenleg PhD-n van) mindannyian MSc-sek vagyunk, bár még BSc-s korunkban
vágtunk bele a projektbe. Mindannyian mérnökinformatikusok vagyunk, állandó villamosmérnök tagja jelenleg
nincs a csapatnak. Így amikor saját készítésű elektronikáról beszélünk, azt jelenti, hogy mi Zsoltival terveztük
mérnökinformatikusként az összes elektronikát, annak
ellenére, hogy számunkra ez inkább hobbiszintű dolog.

–– Van felosztás a projekten belül, hogy ki milyen feladatot csinál?
–– Marci: Ilyen konkrét hozzárendelés nincs. Egy ember
többféle feladatot is szokott vállalni, illetve rendszerint
egy taszkot sem egy ember csinál, tehát sok-a-sokhoz ös�szerendelés van a kettő között. Így mindenki tanul folyamatosan.
–– Laci: Ez azért is érdekes, mert itt valamennyire mindenképpen ki kell mozdulnod a komfortzónádból. Nagyon sokféle feladat van: kell csinálni weboldalt, egy áramkört, meg kell tervezni egy vezérlő API-t, ami átfogja ezt
az egészet, és akkor le kell ülni, és el kell kezdeni megtervezni a komponensek belsejét, még akkor is, ha semmilyen
ehhez kapcsolódó tapasztalatod nem volt előtte. Nyáron,
amikor négy fővel dolgoztunk gőzerővel a projekten, előjöttek ilyen menedzsment problémák, hogy miképp lehet
összeszervezni, hogy ki mivel és hogyan foglalkozzon. Próbáljuk összefogni ezeket, és néha már egészen céges szintű
élmény ez az egész, ahogy a problémák is, amik ezzel párhuzamosan előjönnek.

–– Mennyi időt igényel nagyjából?
–– Marci: IIgazából mindenki annyit dolgozik rajta,
amennyihez kedve van. Kivéve talán, amikor határidős
feladat van, olyankor sokkal több időt szoktunk beleölni,
hogy minden időben kész legyen.
–– Laci: Ez eléggé impulzusszerű: amikor mondjuk a
nyári szakmai gyakorlaton ezzel foglalkozik valaki, akkor
kellő lelkesedéssel nagyon sokat lehet haladni, aztán félév közben pedig akkor van újra hajtás, amikor egy fontos
esemény közeleg.
–– Előfordult, hogy bent éjszakáztatok?
–– Laci: Az eddigi rekordot szerintem az IoT Challenge
tartja, amikor nagyjából reggel hatig voltunk bent az egyetemen, egészen előző nap reggel nyolctól, vagy éppen ki
mikor érkezett be. Ehhez tényleg kellett egyfajta elvetemültség. De megérte, 3. helyezést értünk el rajta.

–– A BSc-s tárgyak közül melyek voltak azok, amik
közül a legjobban fel tudtátok használni az ott tanult
ismereteket?
–– Zsolti: A programozás alapjai tárgyakból megtanultunk többféle programozási nyelven kódolni, ezek elég
hasznosnak bizonyultak.
–– Bálint: Én például, amikor nekiálltam elkészíteni a
rendszerterveket SysML nyelven, akkor a Rendszermodellezés tárgy ismeretanyagának egy részét felhasználtam
a feladat során.
–– Laci: Én választható tárgyként felvettem az Eclipse
alapú technológiákat, az elég hasznosnak bizonyult.
Egyébként a BSc-s tárgyak közül a Szoftver projekt laboratóriumtól kezdve az Adatbázisokig valójában mindent tudtunk hasznosítani, elvégre ez egy valós projekt – ha csak
minimális szinten is, de igazából minden előkerül. Viszont
elektronikai szempontból egy villamosmérnök nagyon hiányzik a csapatból, fizikából azért vannak hiányosságaink.

–– Távolról nézve mit gondoltok, mi a legkevésbé
megfogható dolog ebben a projektben?
–– Bálint: Szerintem itt a terepasztalban az egyik legnehezebben megfogható pont egy BSc-s számára az az, hogy
ez az egész egy elosztott rendszer. Van nyolc számítógépünk, amiken négy-öt komponens „kiabál” össze-vissza,
és hirtelen, amikor ránézel a logokra, nem tudsz mit hova
tenni. BSc-s hallgatóként hozzá vagyunk szokva, hogy van
egy programunk, lefuttatjuk, látjuk a kimenetét, és abból
megértjük, hogy mi a probléma, és hol kell keresnem a
megoldást. De itt nem lehet ilyet csinálni: nagyon szövevényesek a különböző egymásra hatások a rendszerben,
komplex a felépítése. Egy szakasz rá tud hatni akár az asztal másik felére is.
–– Laci: Egyszer belefutottunk egy olyan apró hibába,
hogy két index fel lett cserélve. A rendszerünk jelenleg úgy van megoldva, hogy a sínrendszer szegmensekre
van bontva, összesen 24 darabra, és ezekről csak annyit
tudunk megmondani, hogy éppen azon a szakaszon tartózkodik-e a vonat, vagy sem. Viszont kezdetben két párhuzamos síndarab egy ilyen szakaszba esett, egy közöttük
lévő Z váltóval együtt. Egy szakaszon sosem lehet két vonat egyszerre, ez egy biztonságlogikai szabály, viszont itt
nyugodtan elmehetne párhuzamosan egymás mellett két
vonat úgy, hogy nem is zavarják egymást. Az áthuzalozáshoz a tervek elkészültek, viszont a síndarabokhoz tartozó
ID-król csak annyit tudtunk, hogy valószínűleg a 25-öst és
a 32-est kapták, mert az volt a szabad. Ezt implementáltuk
valahogy szoftveresen, viszont amikor elkezdtük tesztelni,
és amikor a vonat először ráment, majd a teszteléskor kiíródott, hogy jelenleg a vonat a 25-ös ID-val rendelkező
síndarabon tartózkodik, akkor derült ki, hogy a másik volt
igazából a 25-ös. Voltak ilyen meglepetések, amikre előre
nem lehetett felkészülni, és hirtelen egyáltalán nem volt
nyilvánvaló, hogy hol a hiba.
–– Mi volt szerintetek eddig a legnagyobb kihívás a
projekt történetében?
–– Zsolti: Elektronikai szempontból rengeteg pluszmunkát jelent. Saját eszközöket kell gyártanunk, és ezekre a
tapasztalatokra csak hosszú, gyakorlati úton tudunk szert
tenni. Bele kell futnunk bizonyos hibákba, hogy aztán
rájöjjünk, mi is történt, hol a baj, ezután pedig még egyszer neki kell állni a feladatnak. Sokszor futottunk bele
olyasmibe, amikor például 18 Volt helyett csak 12 Volt
feszültséget kötöttünk a rendszerre, aztán nem értettük,
miért nem hajlandó működni.
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–– Marci: Ezenkívül még az integrációt emelném ki,
mint kihívást. Egy ekkora rendszer esetén ez egy elég
komplex dolog. Amikor arról van szó, hogy a hardver és
a szoftver, vagy épp a komponensek mennyire működnek
együtt, akkor a hibák nagyon sokszor csak akkor jönnek
elő, amikor integrációra kerül sor. Éppen ezért, számunkra
nagy kihívás volt – emiatt a projekten belüli egyik legnagyobb eredménynek is tekintem –, hogy jelenleg teljesen
mindegy, honnan vezérled a rendszert: a számítógépedről,
vagy a boltban hozzá kapható kis vezérlőegységről, ezek
egymással üzeneteket váltanak. Gyakorlatilag minden
kommunikáció a hálózaton keresztül közlekedő üzenetekben zajlik, és ehhez bármilyen más külső rendszert lehet
csatlakoztatni. Ennek az egésznek a megtervezése, az architektúra kitalálása, az üzenetek felvázolása elég komoly
feladat volt, ami szerintem elég jól sikerült.
–– Milyen eredményeket értetek el a projekttel? TDK
dolgozatot írt már ebből hallgató?
–– Laci: Több sikeres TDK dolgozat is született a projekttel kapcsolatban, értünk el vele első és második helyezést
is. Ezen kívül indultunk tavaly az Eclipse Open IoT Challenge 2.0-án, itt harmadik helyezést értünk el. Ez egy nemzetközi verseny volt, nagyjából 90-en indultak rajta. Bár
nem versenyeredmény, de vittük már Ericsson University
Dayre, Smartkonferenciára, EclipseCon nemzetközi ipari
konferenciára is bemutatni, illetve már harmadik éve állandóan kint vagyunk vele a Kutatók Éjszakáján. Azt azért
meg kell hagyni, a kicsiknek a gumicukor-szállító vonatnál
nagyobb élményt nem lehet adni.
–– Mire vagytok a legbüszkébbek a projektet illetően?
–– Bálint: Leginkább magunkra, mint egy csapatra. Nagy
feladat volt ez négy-öt embernek, szerintem mind nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy ezt az egészet így fel tudtuk
építeni.

–– Laci: Minden valós problémával találkoztunk, ami
egy projekt során előkerülhet. Nagyon sok kis dolgot
csináltunk: számomra nincs egy ilyen kiemelhető dolog,
hogy mire lennék a legbüszkébb. Talán arra, hogy ez az
egész működik. Meg arra, hogy már annyi tapasztalatot
szereztünk, hogy ha Vöri egyik nap bejön, és szól, hogy
jövőhéten jönnek az egyik világcégtől, és demózni kéne
nekik, akkor egyáltalán nem ijedünk meg ettől, hanem
csak annyit mondunk, hogy „oké, jöjjenek”.
–– Mit tanácsolnátok azoknak a hallgatóknak, akik
csatlakozni szeretnének?
–– Laci: Maga a becsatlakozás nagyon könnyű. Voltak
hallgatók, akik olyan problémákon dolgoztak, amikkel
tőlünk teljesen függetlenül tudtak foglalkozni. Aki szoftveresen szeretne csatlakozni, annak csak annyit kell tennie,
hogy letölti a repositoryt GitHubról, ott fent van az ös�szes kód. Már készül a dokumentáció, de nyugodtan lehet
tőlünk is kérdezni bármikor. Nyilván a villamosmérnöki
részét nem lehet GitHubról leszedni, de ők is bármikor
kereshetnek minket.
–– Bálint: Végtelen mennyiségű ember tudna ezen az
asztalon dolgozni. Tudunk olyan feladatot adni, ami a
legjobbakat is megizzasztja (akár elméleti, akár gyakorlati
szempontból), de igazából az egyetlen előkövetelmény az
érdeklődés. Mi sem tudtunk szinte semmit, amikor idekerültünk, szimplán csak érdeklődtünk.
–– Laci: Ha valami saját projekten dolgozol, és rájössz,
hogy ehhez kéne egy fizikai alkalmazás, ahol dolgok mozognak, vagy éppen valamilyen elosztott rendszeren szeretnéd kipróbálni az algoritmusodat, akkor is keress minket
nyugodtan. Nagyon jól ráilleszthető bármilyen elosztott
algoritmus erre a terepasztalra.
A MoDeS3 projekt tagjainak válaszai alapján
Lőrincz Dániel, Tóth Nikolett és Zátonyi Dávid

Interjú az új KB-val
Cikkünkben a frissen megválasztott, rendhagyó módon hatfős Kollégiumi Bizottság csapatát kérdeztük motivációjukról, terveikről, illetve a bizottságban betöltendő szerepükről. Kérdéseinkre válaszoltak
a Bonsai Teknős KB tagjai közül: Fedor Zsombor (Zsombi), Mátrai Attila (Shad), Parragh Viktor (Wico),
Szabó Bence (Bence) és Szodfridt Gergely (Geri).
–– Miért döntöttetek a KB-zás mellett, vagy néhány
ember esetében a KB-zás folytatása mellett?
–– Zsombi: Maugli (Bagó László, a csapat hatodik tagja,
aki sajnos az interjún nem tudott jelen lenni) tavaly felfuttatta a KB-Ref-et (ez a csoport felelős a kollégiumi rendezvények szervezéséért és a KB-s projektek megvalósításáért – a
szerk.), ebből lett a Schönherz Five-0, amibe minket is bevont egy évvel ezelőtt. Nem egy KB-s rendezvényt rendeztünk együtt, ami alatt a KB-sokkal is kapcsolatba kerültünk. Ezek után a Schönherz nyári táborban dolgoztunk
együtt a srácokkal, jobban beleláttunk a munkájukba.
Engem itt kezdett el érdekelni a KB-zás, ekkor kezdtem
el keresni a szerintem erre alkalmas személyeket. Néhány
ember azonnal vevő volt erre az ötletre – gondolok itt most
a szobatársaimra. Tavaly szeptember körül kezdtünk el komolyan gondolkodni a KB-záson. Volt egy Five-0 tábor,
amelyen részt vett Wico és Maugli, ott beszélgettünk velük
is erről, hogy lenne-e kedvük csatlakozni az alakuló csapatunkhoz. Ezután egy ideig pihentettük a dolgot, mert akik
már a régi KB-ban is benne voltak, ebben az időszakban
még dolgoztak, így januárban jött megint elő a téma.
–– Bence: Kialakult egy közös érv a KB-zás mellett, amiben mindenki megtalálta az egyéni preferenciáját – miben
tudna fejlődni, mit tudna az eddigi ismeretei alapján kamatoztatni.
–– Wico: Mi öregek, ami változtatásokat és folyamatokat
elindítottunk a saját területeinken, azok közül még sok
nem érett be ezen egy éves KB-s időszak alatt. A következő
egy évben fog valószínűleg meglátszódni az eredményük,
úgyhogy ezeket még mi szerettük volna Mauglival végigvinni. Mivel megkeresett minket egy olyan csapat, akiket
ismertünk, és akikkel már alapból jóban voltunk, úgy voltunk vele, hogy bele is vágunk.
–– A régi csapattal nem is merült fel, hogy folytatnátok?
–– Wico: Egészen hamar nyilvánvaló lett, hogy még egy
évet nem fog mindenki vállalni közülünk. Ez már az őszi
félév közepétől látható volt, úgyhogy nem, nem is merült fel.
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–– Hogyan döntöttétek el, hogy ki milyen poszton
tevékenykedjen, és hogyhogy hatan vagytok?
–– Zsombi: Szerintem mindenkihez illik a pozíciója, amit
választott. Mindenkinek azokban a dolgokban vannak
előnyeik, amiket tudnak kamatoztatni a posztjaikban. A
hat emberből álló KB pedig egy olyan dolog, ami inkább
programszerű. Úgy láttuk, hogy az előző KB nagyon le
volt terhelve a különböző aktualitásokkal és nem tudtak
eleget foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyeket hosszú
távon szeretnének véghezvinni. Minden egyéb kis apróság,
ami előjött a napok során, nagyon leterhelte őket. Úgy
láttuk, hogy szükség van még egy posztra, hogy tudjunk
a hosszú távú projektekkel is foglalkozni. Nagyon sok feladata van a KB-nak így is, de lehetne még többet is csinálni.
–– Bence: Én az RVT elnöki pozíciót azért pályáztam meg,
mert ha visszatekintek a Házban folytatott munkásságomra, akkor azt látom, hogy leginkább az operatív jellegű
dolgokban vettem részt (a Pizzáschban beszeres voltam,
a seniorkodásom alatt is tranzitos voltam és különböző
háttérmunkákban vettem részt). Azt gondoltam, most egy
kicsit előretörök és kipróbálom magam, milyen, amikor
emberekkel foglalkozok és kvázi egy csapatot vezetek. Ezzel
leginkább a személyes fejlődésem céloztam meg, hogy ezen
a téren is elérjek egy olyan szintet, amire azt gondolom,
büszke lehetek, és tudok vele valamit kezdeni az életben.
–– Geri: Én az Üzemeltetési Felelős posztot azért választottam, mert leginkább tárgyalástechnikai szempontból
szeretnék fejlődni, és ezt Üzemeltetési Felelősként úgy
gondolom, el is tudom érni, mindemellett az is igaz viszont, hogy közben nem kell száz emberrel egyszerre beszélni, ami nekem mindig is nehezemre esett. Az egy vagy
maximum öt emberrel való tárgyalás sokkal közelebb áll
hozzám, és ebben szeretnék még elsősorban fejlődni.
–– Shad: Azt el kell mondani, hogy nekem igazából
nem volt elődöm. Az viszont, hogy kommunikációs vagy
nem kommunikációs felelős, az teljesen mindegy volt a
számomra – a lényeg az, hogy egy hatodik ember is van,
így többfelé tudnak osztódni a feladatok, amiket meg kell
csinálni.
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–– Mesélnétek arról, hogy milyen körökben vagytok
benne és ezt mennyire tervezitek továbbra is aktívan
folytatni?
–– Bence: Én személy szerint biztos le fogok járni
Pizzásch-ba, ha időm engedi, mert szeretek ott lenni, jó
a társaság. A seniorkodás nálam valószínűleg háttérbe
fog szorulni, mert arra már azt érzem, nem lesz időm. A
Five-0-ban még a mosókonyha projektet mindenképpen
szeretném végigvinni, a többit pedig majd meglátjuk.
–– Shad: Nálam a BBK töltötte ki az elmúlt egy évben az
időmet, seniorként az utóbbi időben már nem voltam túl
aktív. A BBK-ban még van egy felelős posztom, amit mindenképpen szeretnék minél előbb továbbadni valakinek.
Viszont néha még szívesen ellátogatnék a rendezvényekre,
mert egy jó bor bármikor jól esik.
–– Zsombi: Én szívesen csinálnám tovább a seniorkodást,
nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, de ez már inkább
személyes preferencia. Úgy érzem, a közjóért a KB-zással
fogok tudni érdemben tenni. És persze annyi időm nincsen, hogy mindenhol ott tudjak lenni.

–– Azzal gondolom számoltatok, hogy valamelyest
meg fog változni a napirendetek…
–– Wico: Én nem annyira, hiszen már az előző KB-nak
is tagja voltam.
–– Shad: Épp most próbálok meg felvenni egy napi rutint, hogy mindent össze tudjak egyeztetni. Gondolok
arra, hogy óránként megnézem az emailjeimet, minden
nap végén összeírom a következő napi teendőket, stb. Szerintem ez egy olyan dolog, amibe bele kell szokni, mert
nem fog egyik pillanatról a másikra menni.
–– Zsombi: Személy szerint még év elején, amikor ez még
nem is volt tervben, elkezdtem alakítani a napirendemen,
legalább csak összeszedni, hogy milyen teendőim vannak,
miket kell csinálnom. Felírtam a hosszabb távú feladatokat, egy hétre előre összeszedtem, mikor milyen dolgom
lesz, és szerintem ez mostanra teljesen jól berögzült.
–– Geri: Úgy rendeztem be az órarendemet, hogy mindig
tudjak időt szakítani pluszba, ha szükség van rá. Jelenleg egyre több feladatot kapok, így még nekem is bele kell szoknom
ebbe a helyzetbe, és kialakítani a megfelelő időbeosztást.

–– Hogyan zajlott a posztok átadása? Volt betanítás,
vagy épp ellenkezőleg, bedobtak titeket a mély vízbe?
–– Zsombi: Igazából próbáltak a srácok mindenben a segítségünkre lenni, és átvezetni a dolgokat. Itt nem csak
az előző KB-ra gondolok, hanem a régebbi KB-sokra és
a nevelőtanári gárdára is. Nagyon sokat segít az, hogy itt
vannak és tudnak tanácsot adni. Nagy pozitívum szerintem, hogy hagynak minket kibontakozni és megvárják,
hogy magunktól jöjjünk rá dolgokra, és csak akkor szólnak bele a probléma megoldásába, ha ez nem jön össze.
Szerintem így egész sikeresen össze tudunk dolgozni, és
reménykedünk benne, hogy továbbra is ilyen hatékonyan
fogunk tudni majd dolgozni.
Olyan helyzetben vagyunk, hogy az aktualitásokat már
megkaptuk, nekünk kell dönteni a dolgokról, irányítani
a Ház életét, de azért még ott vannak mögöttünk és ott is
lesznek a srácok, akik előttünk ugyanezt csinálták. Emellett próbálunk az új posztra is figyelni, hogy ő se maradjon
ki a csapatból, ő is megkapja a maga feladatait, amik lefoglalják. Próbálunk tehát alkalmazkodni a helyzethez.
–– Bence: Nagyon sok segítséget kaptunk, és azóta is kapunk folyamatosan. Például, ha bejön egy email RVT listára, Élő (Élő Dániel, előző RVT Elnök – a szerk.) szokott
írni, hogy az adott dolog mennyire problémás, ezt és ezt
kellene tenni vele. Mindig ott van a sarokban és figyel,
segít, ha kell.
–– Geri: Mögöttem konkrétan az egész nevelőtanári
gárda ott áll, nagyon jó, hogy nem csak az előző KB-tól
tudunk kérdezni, hanem bárkitől. Üzemeltetésesként nagyon sok ember véleményét meghallgathatod és ez alapján
dönthetsz, hogy hogyan is kellene lépni.
–– A programterveteket olvashattuk a honlapon. Kiemelnétek belőle valamit, amit mindenképpen szeretnétek véghezvinni és bíztok is benne, hogy ez sikerülni
fog, sikerül maradandót alkotnotok?
–– Zsombi: Ilyen projekt Maugli Schönherz Five-0-ja,
ami ott áll mögöttünk és az operatív és hosszabb távú
projektekben hatékonyan tud nekünk segíteni ez a csapat.
Szerintem a hatfős KB mindenképp meg fog maradni, ha
nem is ilyen felállásban, de munka és feladat mindig lesz
és szükség van a hatodik ember erőforrásaira is. A többi
pedig ebben az évben fog kialakulni, és jövőre már egy
állandó hatodik pozícióval fog a következő KB indulni.
–– Geri: A projektek közül én hoznék is egy példát. Az
F19 átalakítása (ez a kollégium földszintjén, a kanapék és
a csocsó asztalok közötti elzárt terület – a szerk.) igen közel
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A csapat progtamtervét megtalálhatod az alábbi oldalon:
https://kb.sch.bme.hu/_media/news/2017-02-26/
programterv_-_fedor_zsombor.pdf

Hogyha pedig még jobban megismernéd a tagokat, bemutatkozásukat itt olvashatod el:
https://kb.sch.bme.hu/_media/news/2017-02-26/
sombor.pdf

áll a megvalósításhoz, kedvező választ kaptunk az Üzemeltetéstől, és már csak az árajánlatra várunk. Szerintem ez a
nyáron meg is valósítható.
–– Zsombi: Ez a hat fős felállás direkt erre van kihegyezve, hogy ezekkel a projektekkel tudjunk haladni úgy, hogy
közben a napi teendőinkkel is foglalkozunk. Reméljük,
sikeresek lesznek . Ha nem is tudjuk véghezvinni, de legalább elindítjuk őket és úgy adjuk át a következő KB-nak,
hogy ezeket már csak be kell fejezni.
–– Egy évre terveztek?
–– Zsombi: Ez még nincs megbeszélve, de Maugli és
Wico valószínűleg nem fog vállalni egy harmadik ciklust.
Ez még nem most fog eldőlni, nem igazán beszéltünk róla,
de nem vetjük el annak ötletét, hogy még egy évet bevállaljunk. Egyelőre még semmi biztosat nem tudunk erről
mondani.
A Bonsai Teknős KB csapat válaszai alapján
Egyed-Izsák Katalin
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BMEse
avagy tanulságos történet egy vektorról, aki a világ
generátorrendszere akart lenni, de rájött, hogy ehhez a
skalárszorzathoz egynél több tag kell1
Ajánlás: „Fáj az agyam, ahogy olvasom.” 2
Minden valamire való történetnek kell egy hős. Még jó,
hogy ez a történet, midőn n tart végtelenhez, meg sem
akarja közelíteni a valamire valóságot. De ne keseredj el,
kedves [ámbár inkább kedvetlen, mert ha ezt olvasod,
valószínűleg a BME-n taposod a sokadik hetet, és valami
olyan szörnyű tárgyra kéne épp tanulnod, hogy kínodban inkább ezt nézegeted (de szép betűk, egyik se görög)]
olvasó! Egy antihőssel legalább szolgálhatok.
Születése után Vevének deklarálták szülei, mely választásra még Bölcs Szavak Mestere is helyeslően bólintott,
és így szólt: „Legyen. Vevé szép név egy nemes altérből származó vektornak, adják a felső határok, hogy n magasra nőjön.” [Senki se hibáztassa őt e kijelentéséért, és hogy miért
nem látta előre, hogy delta t-vel mivé nyuzsorodik a kis
Vevé, számolt vele (hány jó délután ment rá, peh), nem
is bölcsességében volt a hiány, csak egy csepp szárított
fluxusleves (sok borssal) fröccsent a papírjára, galád módon letakarva egy előjelet, ebből lett a hiba.]
Most bemutathatnám gyötrelmes gyermekkorát, hogy olvasóim (a kitartóbbak, akiket nem tántorított el az első két
bekezdés) megértsék, milyen freudi mechanizmus miatt
jutott abba az állapotba, amibe, vagy csak egyszerűen közölhetném, hogy gonosz és kész, de egyik sem felelne meg a
valóságnak (legalábbis azon háromdimenziós részének, ami
előttem ismeretes – az író az esetleges transzcendens olvasók elnézését kéri szegényes dimenziójáért). Se rossz sorsú,
se gonosz nem volt. Csak állandóan elégedetlen és túlontúl
egtorcentikus (nem elírás, szóvicc, ne nézz szánakozó szemmel) vagy épp túlontúl kisebbségi komplexusos?
Nos, Vevé szerető családban növekedett, felnőve
remekül irányított életet folytatott, Eltolásügyi Menedzserből Erőösszegző Tanácsadó lett, és még azt is
sikerült kiharcolnia, hogy a Deriváltak Társasága (ami
mellesleg sokkal nagyvonalúbb, mint az Integráltak
Zárt Köre, de mégis furcsa ellenérzést tápláltak a vektorok iránt) őt is felvegye tagjai közé, megalapítva ezzel a
://Deriváltak Társasága/Gradiens Szektát. Így hamar köztiszteletben rajzolt személyiség lett, egyre több helyről
kapott felkéréseket bázisságra.
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Ezek ellenére elégedetlenkedett, túlzottan korlátoltnak
érezte magát a generátorok elnyomásában, így felkereste
tanácsért az Aktuális Nagyságrendet. Fiatalkorából még
emlékezett Polinomiális bácsira, így meglepődve tapasztalta, hogy a tisztet most Exponenciális vette át. Megtudta, hogy Exponenciális milyen tisztességtelen harcban
győzedelmeskedett a jó öreggel szemben, de ez még nem
tántorította volna el Vevét; abban hitt, a cél szentesíti az
algoritmust, de hamar rájött, hogy Exponenciális tanácsai
mit sem érnek, mégha nem is olyan korlátolt, mint a többiek, de csak a levegőbe beszél. Vevé minél tovább hallgatta, annál jobban elszállt, ezért inkább, kihasználva egy
szusszanásnyi szingularitást, gyorsan elköszönt és távozott.

De nem adta fel. Próbálkozott Dirichlénél, de csak csapongó ötleteket kapott, amik sehová se tartottak, ráadásul
az ábrázata is elég randa volt, ami még Vevét is zavarta, hiába
igyekezett inkrementálgatni magát, hogy hát a külső nem
számít. Így újabb csalódás után következő Hamilton-útja a
Fődeterminánsba vezetett, ami inerciarendszerszerte híres
volt a sok felhalmozott tudásról: az a hír járta, minden cellájában kincset érő információra bukkanhat a vektor. De
mivel nem volt tisztában céljaival, a cellatáros nem tudott
mit tenni, elkezdte kifejteni az összeset. Antihősünk nullához jobbról tartó idő alatt (antihős vagy sem, a neurális
hálózata kiválóan működött) ráeszmélt, hogy ennek nem
lesz egyhamar vége, úgyhogy egy tiszteletteljes indexemeléssel elhúzta minden koordinátáját.
Végül megtalálta a megoldást, nem tartott hát esetvizsgálatot, hanem azzal a lendülettel felszállt egy PCI Express
Buszra, és meg se állt a központig. Ott meglelte helyét: egy

mátrix tanítványa lett.
Ha nem is ő uralhatta
a teret, legalább segédkezhetett benne, hamar
sajátvektor lett, és végre úgy érezte, számára
méltó helyre került.
Aztán egy napon ráébredt, hogy csak Sajátérték (a kis kedvenc) számít mesterének, ő csak egy a sok másik sajátvektorból. Ez a gondolat
elsőre elkeserítette, depressziójában fogott egy szummát,
megélezte, nekilátott felvagdosni határoló zárójeleit, és
nézte kibuggyanó koordinátáit. Már semmi értelmét nem
látta az egésznek, felírta vérével a falra élete negyvenketted
fokú, háromváltozós differenciálegyenletét, és elkeseredetten nézte. Nézte, miközben hagyta elfolyni maradék irányítottságát is. Csak nézte. És ekkor észrevette… Nem, ez
csak a matematikusokkal fordul elő, hogy nézik, és aztán
hupsz, beugrik. De jött egy jóTündér, és megsúgta a megoldás formáját, amiben keresni kell.
Vevé újraéledt. Se belső, se külső rezonancia nem gyűrhette le lelkesedését. Rájött a megoldásra. (Ezúttal úgy
érezte, tényleg. Nem zavarta, hogy egyszer már eljutott
erre a konklúzióra, és az se sült el jól, de hát ki ér rá holmi
diszkusszióra a mai rohanó világunkban? Nem vagyunk
TCP protokoll, hogy órajelek százait pazaroljuk becses
létünkből.) Kihozta, hogy valójában csak ők számítanak,
hisz a többi sajátvektor a párhuzamos énje, és hogy együtt
bármire képesek. Meghasította elméjét, pont-pont kapcsolatot létesített párhuzamos énjeivel, és több egyenesen
kezdték meg a támadást a tér ellen.
Pokoli idők köszöntöttek be. A vektorok mindent elözönlöttek és meghódítottak. Befészkelték magukat az
integrálok körbunkereibe, ahonnan szinte lehetetlen volt
kirobbantani őket (a történethez hozzátartozik, hogy az

Integrálok nem igazán tiltakoztak, sőt önszántukból adták
át, feltéve, ha cserébe kapnak néhány feleséget Áramköréktől [jó kis hozománnyal, természetesen], akik ráadásul
még a nevüket is felveszik, és egy az egyben rájuk írják
minden tulajdonuk). A vektorok parazitaként beköltöztek
a fizikai mennyiségekbe is, annyira, hogy azok már létezni
se tudtak nélkülük. Szalámitaktikával szépen megszabadultak a legnagyobb rangú mátrixoktól, és helyüket saját
vektoraikkal (igen, most két szó, egymás közt figyeltek a
kommutativitásra, nemcsak a sajátvektorok kaptak posztokat, hanem a szimpla, céljukkal egyetértők is) töltötték
fel. Innentől ők felügyelték a geometriai transzformációkat
(amiből a sík alatt nem kis hasznot szereztek). A Számok
Barátságos és Mérnöknek Kedves Gyülekezetét megfertőzték egy komplex nevű vírussal, amivel nemcsak elérték azt,
hogy mindenki hidegrázással, undorodva kerülje őket, hanem belső bomlasztást is elindítottak, mivel felborították
a meglévő hierarchiát, és már csak azon tudtak vitázni, ki a
nagyobb. A vektorok Felügyelőtáblákat hoztak létre, hogy
a mindennapokat is felügyeljék, a megszakításkiosztást is a
kezükbe kaparintották, csak pointer jegyekkel lehetett az
alapvető szubrutinokhoz jutni. A háziasszonyok egy apró
üveg bitbefőttet se spájzolhattak be a diskbe anélkül, hogy
lejelentették volna. Így a vektoroké voltak a címterek, az
ötödik heti prog2 házik, egyszóval mindent uraltak.
De Vevét ez nem tette boldoggá. Hiába uralta a világot,
úgy igazából nem sokat érzett belőle. Igaz, senki se mondhatta meg neki, hogy mit csináljon, és seregnyien lesték
parancsait, de aztán mire az egész rendszeren végigment,
ki tudja, mennyire pontosan hajtották végre – még ha
nem is veszett el, nem tudhatta, milyen hatása volt. Ért-e
bármit is az egész? És ha ért is, minek? Ugyanúgy nem
érezte magát fontosnak, pedig most már az egész világ a
lábai előtt hevert. De amikor egyedül volt, minden olyan
volt, mint amikor még Eltolásügyi Menedzser volt.
Éreznie kell, hogy befolyásolja a világot, amit ural. De
hogy? Mi az a visszajelzés, ami eljutna hozzá? Hogy tudja
meg? Mit is mondott a jóTündér biztatásképp? Bárhogy
is adjon meg az ellenség egy epszilont, mi mindig tudunk
hozzá olyan küszöbindexet adni… ami után már mindenki felkiált dühében és tehetetlenségében. (Persze az olvasó
[már ha egyáltalán még létezik, aki idáig bírta, és nem jött
rá, hogy ennél még assemblyben programozni is nagyobb
élvezet] kitalálhatta, hogy a jóTündér nem így fejezte be a
mondatot, de hát egyszerűbb, ha a felelősséget másra vetítjük.) Ez lesz a megoldás. Így már tudni fogja, hogy tettei kihatással vannak a világra. A kiáltások el fognak jutni hozzá.
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És elkezdte. Tilos sorokkal pakolta tele a mátrixokat,
bárhogy is tiltakoztak azok. Új büntetést vezetett be a
raboknak: divergens sorok összegzése, hibás leállási feltételű rekurzióba tette őket, ha befejezték, szabadulhatnak. Lelkiismeretlenül redukálta a maradék rendszereket,
minden portást kirúgott, mondván, hogy Nor és Nand (a
csókosok) elegek minden feladat ellátására. Mindenhol
bevezette az ellenőrzést, komparátorok serege öntötte el
az utcákat, bármikor, bárkit igazoltathattak. Korlátozta az
öröklést, így még azt a keveset, amit összegyűjtöttek, se
tudták továbbadni az alapok, hogy gyermekeik jobb esélyekkel kezdjenek neki életüknek. Tudta, a közös ellenség
könnyen összekovácsol, ezért egymás ellen uszította őket,
osztályharcok törtek ki. Megnehezítette a munkavállalást,
„mindent csak kellő referenciákkal” lett az új axióma. A környezetet is rombolta, kivette magját, hogy csak pontozott
lehessen. Emlékezett, hogy őt is csak párhuzamos énjei
tették azzá, ami, így elválasztotta a párhuzamosokat egymástól, hogy ne találkozhassanak az idők végezetéig párjukkal, de folyamatosan egymás mellett haladva szenvedjenek, akár csak a hiperbolák, akikkel még azt a kegyetlen
játékot is eljátszotta, hogy egy darabig közel engedte őket
egymáshoz.
Nulla ki lett közösítve. Senki sem volt már hajlandó osztozkodni vele, ami egy darabig nem zavarta, hisz pesszimista barátait meg a gyökvonásból hagyták ki, de akkor
jött az a felfuvalkodott i, vektorok nagy barátja, számok
megrontója. A legelitebb klubba azért (természetesen)

bevették szegény Nullát, de csak azért, hogy láthassa, ott is
mindenki pozitív rajta kívül. Ő volt az egyetlen szám, aki
kistestvérét nem vehette a nyakába, hiába sírt a Hatványozási Gyámügynél. Kisgömböcnek csúfolták, mert semmi
formája, holott Nyolc és Három, még csak nem is fess és
szálkás, mint Egy. A törtfüggvények is csak nevettek raja,
mérgében az aszimptotákba akart rúgni, csak hát nem volt
szegénynek lába, épp ezért nem bírta feldobni őket, pedig
nagyon próbálta, de ha fejre állt, se változott semmit, átkozta is érte a kegyetlen és hideg Szimmetriát. (Aki alapból hisztériás egy istennő, de épp egy sereg Gauss-törvényt
implementáló fizikus áldotta nevét, így inkább a dicséretekben fürdött, és nagylelkűen nem büntette tovább az
amúgy is szerencsétlen Nullát.)
Szomorú sorsa többeket is meghatott, hála a mindent
behálózó gráfnak, amely mindent mindennel összeköt,
de messze nem egyszerű, térszerte keringett, sőt valami
kacskaringós bejárással még a konzervatív erőterekhez is
eljutott. És amire a sok elnyomás, megfélemlítés, igazságtalanság nem volt elég, azt elérte egy depressziós szám
csöpögős blogja.

Kiderült, hogy legyen bármilyen bonyolult is a hálózat,
nem fed le mindent: az izolált pontok elszakadtak, és kis
magánháborúkba kezdtek, ezzel bátorítva a többieket is a
cselekvésre. Új torlódási pontok születtek, ott prédikáltak
a szuprémumok és infimumok egy szebb jövőről és buzdítottak, lázítottak. Hiába próbálkozott Vevé, rendőrelvvel nem minden sorozatot tudott elkapni, és akiket el is
fogott, azok is tovább lelkesítették a népet mártírként. A
prímszámok kémrendszert hoztak létre a rendszer megbuktatása érdekében, embereik közt a legváltozatosabb
számban voltak civilek, így szinte sose buktak le. Idővel
közülük is sikerült kémmé képezni néhányat, bár gondosan kellett őket kiválogatni, hogy egy árulójuk se legyen
– így született a Carmichael Rend, rengeteg cinkossal.
Az átviteli elv segítségével egyesült a Sorozatok N-edik
Zászlóalja és a Függvények Független Szabad Hadteste, és
megrohamozták a Központi Feldolgozó Egységet.
Vevé nézte, ahogy kvarkjaira hullik birodalma. Még
megmenekülhet. Kihasználhat egy memóriaszivárgási pontot, elsurranhat, mielőtt elkapnák. De nem akart.
Leült asztalához, töltött magának egy dupla impedanciás
jelet. Így talált rá az Inicializálatlan Hős egy konvergenciasugár-pisztollyal.
‒ A nullpointer mutasson rád!3 ‒ mondta.

Ki tudja, mióta gondolkodott a nagy végszón, hogy még
inkább hihető legyen a hős szerepe, mindenesetre elég
nagy csalódással töltötte el, hogy senki se hallotta, ráadásul
a nagy ellenség, a zsarnok, akit le akart taszítani, védtelenül és elhagyatottan ült, magába roskadva. Így már nem is
tűnt olyan hősiesnek az egész, de azért meghúzta a ravaszt.
Vevé utolsó felröppenő gondolata ez volt: „Miért éppen
n? De tényleg.”

1

Jázmin
A cím Kertész Gergőtől származik.
2
Szörfi Menta
3
Schulcz Ferenc

Retro rovat – Prológus
Létezik egy beazonosíthatatlan színű – talán lazac, talán mályva, talán egyszerűen csak répahányás
árnyalatú – mappa az Impulzus klubszobájában. Kopott, a legkevésbé se feltűnő, és gerincén a felirat:
>>Nem publikus<< Impi.
Nagyon izgalmas. Nagyon baljós. Egyrészt titkokat ígér,
a múltba való betekintést – másrészről pedig ki tudja, az
Impulzus egykori írói miről gondolták úgy, hogy sosem
vállalják fel, mert egyszerűen nem engedte művészi önérzetük, hogy ilyesmit kiadjanak a kezeik közül? Akármelyik
lehetséges: nem volt szabad, vagy egyszerűen csak nem
voltak rá hajlandóak. Ezt már sosem tudjuk meg. Azt
viszont igen, hogy mi is pontosan ez tartalom, mi a lazac-mályva-hányás színű mappa rejtélye.
Örömmel jelentjük be ugyanis, hogy mi, az Impulzus
szerkesztősége, egy hosszabbra nyúló Retro rovat keretében feltárjuk eme tartalmat – takarjon ez akár befejezett,
akár befejezetlen irományt, legyen vers, novella, cikk vagy
épp a szocialista értékrend ellen vétő fiatalok fegyelmijéhez való hozzászólás –, és közben reménykedünk, hogy
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elődeink (szellemei) nem jönnek vissza kísérteni minket
döntésünk miatt.
Jó olvasást hozzá!
Az első cikket ebben a témában itt találhatod meg:
http://wp.me/p7M3oT-sw

(Elrejtett kincsek digitalizálója) – Mesi
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Walt Disney kreatív stratégiája
Walter Elias Disney, mint ahogy sokan mások a sikeresek közül, a legszegényebb sorból, hatalmas
nehézségek árán küzdötte fel magát a nagyok körébe. Ő, aki kilenc éves korától ingyen dolgozott apjának újságkihordóként, ebédszüneteiben néhány centért cukorkát árult, otthon súlyos verést kapott
illusztrátori szárnypróbálgatásaiért, s életében többször is csődbe ment, később elkészítette az első
hangos rajzfilmet, megnyitotta Disneylandet, kifejlesztette a multiplán kamerát és 22 Oscar-díjat nyert.
A különleges szemléletmódjának és kreatív stratégiájának köszönhető alkotások azóta milliókat szórakoztattak. Mi lehetett a titka? Hogyan képes valaki ennyi innovációra csupán egy élet hossza alatt?
Disney egyszerűen követhető, újszerű módszereket fejlesztett ki csapatainak, akik végigkísérték a hírnévhez vezető úton. Egyik cége, a Walt Disney Imagineering neve
beszédes: az imagineerek a képzelet mérnökei, legfőbb
mottójuk máig ez: amit meg lehet álmodni, azt meg is lehet
valósítani. Disneyland építésének kezdetei óta az illusztrátorok, a világítástechnikusok, a forgatókönyvírók mind
fontos feladatokat láttak el, de végig egy központi elv lebegett előttük, mely szerint a vidámpark addig soha nem
lesz kész, amíg még maradt egy kis képzelet a világban. A
csapatmunka és a közös tanácskozás kulcsfontosságú szerepet töltött be a nagy projektek fejlesztése alatt – Disney
szerint a bajtársiasság és a multidiszciplináris feladatok
közötti gyors váltásokra való készség a munka sokkal hatásosabb módját biztosítják.
E munka egyik legfontosabb alkotóeleme a kreativitás.
A divergens gondolkodás segítségével olyan szegmenseket kapcsolunk össze, melyek között korábban semmi összefüggés nem volt, s ezzel az újfajta
értelmezéssel egy váratlan megoldást
hozhatunk létre, ami eredeti, szokatlan, színes és azt az érzetet
kelti: „hogy lehet, hogy egy ilyen
nyilvánvaló dologra korábban
senki sem gondolt?”. Disney
munkatársai
merészek,
nyitottak voltak, s olyat
alkottak, mint addig kevesen.
Nagyokat álmodtak, a
képzeletüknek csak a kék ég
szabott határt, azonban ekkor jöttek a tényleges célok is:
az ötleteket meg kellett valósítani.
Egy Walt Disneyhez közel álló munkatárs leírása szerint három különböző

40

Walt létezett: az álmodó, a realista és a kritikus, ők pedig
sosem tudhatták, melyik érkezett éppen a megbeszélésre.
Ezt a hármasságot alapul véve alakult ki egy olyan kreatív
stratégia, melynek célja egy híd építése a fantázia és a realitás közé, az álom és a valóság között egyensúlyozva egy
életképes terv keretein belül.
Az eljáráshoz szükséges egy munkacsoport, s egy
négy részre osztott iroda: ezek lehetnek külön termek vagy ugyanazon szoba négy
sarka. Ha erre nincs mód, akkor a
tárgyak, fények, ülőhelyek megváltoztatásával kell létrehozni a
négy eltérő hangulatot. Ezek
a gondolkodás különböző
formáinak elérését segítik
elő, sorrendjük meghatározott. A stratégia négy fázisában e helyszínek között
mozognak a gondolkodók.
Az első szakaszban a kreatív gondolkodó álmodó
énje lép életbe. A legtöbb itt
megszülető ötlet tele van szenvedéllyel és lelkesedéssel, s Disney stratégiájában a hagyományos, mindennapi

meetingekkel ellentétben nem kell, hogy a realitás határt
szabjon nekik. Azt, hogy megvalósíthatóak-e, járható-e a
hozzájuk vezető út, majd a későbbiek során elegendő kideríteni. Ebben a fázisban a következő kérdést kell feltenni
magunknak: mit akarunk?
Ezek az ötletek viszont sok esetben nem alkalmazhatóak
a valóságban. Így másodikként előtérbe kerül a gondolkodó realista énje. A csapat helyet vagy helyzetet változtat, és egy sokkal racionálisabb tervezőstílusra kapcsol. A
résztvevők feladata, hogy úgy tegyenek, mintha az álom
lehetséges lenne, s elkezdjenek megoldásokat gyártani a
megvalósításához. Ekkor a hogyan kérdésre keresnek válaszokat, konstruktív gondolatokat és konkrét koncepciókat
találnak ki. A cél mindenekfölött az, hogy az ötletből egy
igazi terv legyen, az ehhez szükséges specifikus lépések kiötlésének ebben a szakaszban van a helye.
Ezek után jöhet elő a kritikus én, mely fő feladata, hogy
felfedezze az addig kifejlesztett tervben található akadályokat, korlátokat, hibákat, s alternatívát találjon a kiküszöbölésükre. Nem szőrszálhasogatás a cél, hanem építő

jellegű értékelés és visszajelzés, hiszen fontos mielőbb
megtalálni és kijavítani a gyenge pontokat. Mi hiányzik,
mi romolhat el, mi lehet hibás az elgondolásban, mégis
miért van szükség az egészre? Mindezekre ekkor keresnek
választ.
A negyedik szakasz szerepe pusztán annyi, hogy segítsen
kihozni az elmét a gondolkodás menetéből, mintegy metapozícióból nézhessen vissza az addigi folyamatra.
E fázisok eredménye egy kreatív ötlet és egy hozzá tartozó teljes cselekvési terv lesz. Walt Disney kreatív stratégiája
használható ötletek megvalósításához, arculatok vizualizálásához, problémák megoldásához és eljárások kifejlesztéséhez is, s leegyszerűsített formájában nem is szükséges
hozzá brainstorming team. Egy alkotni vágyó ember az
otthoni ötletelés során is nagy hasznát veheti a különböző
szemléletek váltogatásának, három perspektívát segítségül
hívva énje addig fel nem fedezett részeivel hozhat létre
olyat, amit addig csak álmaiban mert elképzelni.
Bumberák Éva

Nagy Diák IQ Teszt
A 2016. évi Nagy Diák IQ Teszt döntőjére még idén januárban került sor. Nekünk Műegyetemistáknak
ez két jó dolgot is tartogat magában: egyrészt örülhetünk Kadocsa Rebeka Dóra gépészkari hallgató
sikerének, aki a lányok közt az ország legokosabb diákja lett, másrészt a következő oldalon tesztelhetjük képességeinket a verseny néhány feladatának megoldásával.
A Nagy Diák IQ Teszt 2016. évi vetélkedősorozata tavaly szeptemberben indult a DUE Médiahálózat szervezésében. A háromfordulós, országos versenyen több mint 18
ezren vettek részt. Az első fordulóban egy többéves fejlesztéssel készült, betanulhatatlan, adaptív IQ-tesztet tölthettek ki ingyen az interneten a 17 és 24 év közötti fiatalok.
A második fordulóba több, mint háromezren jutottak be
125 pont feletti IQ eredménnyel: itt a Mensa HungarIQa
hivatalos felvételijével birkóztak meg egy valós idejű tesztíráson. Innen a legalább 135-ös IQ-val rendelkezők – akik
már a népesség legintelligensebb 1 százalékához tartoznak
– mehettek tovább a január 17-i döntőbe, mely Budapesten a Várkert Bazárban zajlott, közel 400 versenyzővel. A
megjelent diákok egy különleges, több részből álló, izgalmas élő show keretében, közönség előtt dolgoztatták meg
a szürkeállományukat. A feladványokat a nézők kivetítőn
láthatták, a versenyzőknek pedig nemcsak a helyes megoldásokra, hanem a gyorsaságra is koncentrálniuk kellett.

A feladványokat a Mensa HungarIQa és a Rejtvényfejtők
Országos Egyesülete közösen állította össze.
A 21 éves, győri Kadocsa Rebeka Dóra, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem negyedéves gépészmérnök hallgatója lett a lányok között a legintelligensebb
diák, míg a fiú versenyzők közt a címet a veszprémi Nagy
Kartal nyerte el, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen matematikát tanul.
Rebekával többek közt egyetemünk honlapján is olvashattok interjút (https://goo.gl/nQHyRc), így szerkesztőségünk külön nem kereste már fel – ellenben megkerestük
a Rejtvényfejtők Országos Egyesületét, és beleegyezésükkel
úgy döntöttünk, megosztunk veletek néhányat a selejtezők
és a döntő feladatai közül. Ha pedig a gyakorlás során sikeresnek bizonyultok, mindenképp kísérjétek figyelemmel
honlapjukat (http://rejtvenyfejtes.hu/), ahol többek közt már
az idei vb válogatóversenyéről is találhattok információkat,
melynek győztese Indiában teheti majd próbára tudását.
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Látótávolság
• Színezz be néhány mezőt az ábrában!
o A beszínezett mezők egymást nem érinthetik oldalasan.
o Számokat nem lehet beszínezni.
• A számok azt jelölik, hogy az adott mezőből, önmagát is
beleszámítva, hány mező látszik összesen vízszintesen és függőlegesen.
o A beszínezett mezőkön nem lehet átlátni.
o A számokon át lehet látni.
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Hatos csomag
• Színezz be mezőket az ábrában!
• A beszínezett mezők hat négyzetből álló területeket alkotnak,
azaz 6-6 mezőnek oldalasan összefüggőnek kell lenni.
• A különböző területek egymást nem érinthetik sarkosan sem.
• A számok azt jelölik, hogy az adott sorban / oszlopban hány
mezőt kell beszínezni.
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Az utolsó napodon
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Mit tennél ha azt mondanák, ez a nap az utolsó?
S rövid életedre, mint lakat zár a koporsó.
Mit tennél ha valaki azt mondaná neked:
mindent ami voltál, lennél, ebbe a napba tedd?
Csak zokognál azon, hogy mindennek vége?
S átkoznád magad, amiért annyi mindent kéne
még tenned, amire nem elég csak egy nap....
S dühöngenél amiért nem szóltak már tegnap.
Vagy számot vetnél, minden téglát külön:
amit utadon raktál le, hószirten vagy füvön.
Amiből felépült kusza sorsod háza,
s bár ledől, talán számít milyen volt a váza.
Vagy elmondanád annak, kinek sosem merted,
hogy csoda volt, hogy Őt megismerted...
Hogy miatta keltél, hogy ma is miatta kelsz,
hogy róla álmodoztál, s ha ma álomra lelsz:
Ő lesz elmédnek végső gondolatja
s, hogy emlékedet róla a halál sem ronthatja.
Vagy csak ülnél csendben... nem csinálnál semmit.
Csak bánnád, hogy mit ma tennél, mért nem tetted eddig.

(Ön)bizalom
Tanuld meg magad elringatni.
Mert a világ bizony nem ringat el.
Aki ma még a mindent jelenti számodra
talán holnap már nem is felel.
Ha a vigaszt magadban keresed,
nem baj ha nem leled sohasem másban.
Enélkül magányos vagy a zsúfolt tömegben,
ezzel társat találsz az üres lakásban.
Aztán ha sikerült, ha tudod, hogy te vagy
és mindig is te voltál az örök béke.
Akkor már talán kutathatod másban is
bizalommal, megnyugodva. Végre.

Kávé
A kelleténél eggyel több bögrével ittam.
Komoran várom a hajnalt, miközben már itt van.
Belefeketedik a lelkem is a vizes forró zaccba.
Mintha kiugrana a szívem... Mintha bent maradna.
Rituálé. Illatok. Kanál-kerámia dallam.
Reményalagút keresés a fehér, hideg habban.
Beleízlel a szívem a lassan hűlő zaccba.
Mintha párologna a lelkem... mintha itt maradna.

Ki innen
Csak áll ijesztőn az üres papír.
Le kéne tenni. Le kéne írni.
Egymás után csak betűket hányni.
Kiadni magadból, nem kibírni.
Reggel egy szippantásnak is
örültél az édes levegőből...
Erre az órára már a levegő gondolata
is levegőt öl.
Ebből a szögből nézve a pohár
sohasem lesz tovább tölthető.
Ha feladod, mind ami voltál
se létezhet többé már én meg ő.
Régen csak pörögni vágytál
és örülni annak, hogy élhetsz.
Ma már aprónak érzed magad ha nem
vagy közel mindenki szívéhez.
Gyereknek lenni, vagy kicsinek - kinek mi bátrabb és büszkébb csata volt.
Eltorzít mindent e kései óra, a pesszimizmusod
és a kor.
Kiss Dorottya
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