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Sziasztok!
Néhányatoknak biztos feltűnt, hogy
már nem Niki mosolyog rátok a belső
borítóról, páran meg most gondolkodtok
el, hogy jé tényleg, ez egy másik lány. Új
főszerkesztőként én foglak titeket kísérni
a félév viszontagságain keresztül, különös
tekintettel az unalmas órákon. Ne ijedjetek meg, természetesen csak az Impulzus
lapjain, de azért néha nézzetek hátra!
Remélhetőleg nem csak köszöntőket olvashattok majd tőlem (amik – valljuk be
– nem vetélytársai egy előadásnak se), hanem elborult novellákat is.
Mivel eddig nem nagyon jött szembe
velem a Móriczon egy köszöntő, hogy
„Szia, megírsz?”, ezért elnézést kérek a
veterán köszöntő olvasóktól, ha csalódást okozok. Viszont, ha már eljutottatok
idáig az olvasással, akkor elég elvetemültek vagytok, hogy megkérhesselek rá titeket, ha valamiről szívesen olvasnátok
akár az újságban, akár a blogon, vagy

van irományotok, amit szeretnétek, ha
megjelenne, akkor bátran írjatok nekem
(szorfi.jazmin@impulzus.bme.hu)!
Na de térjünk az aktualitásokra! Mire
ezt olvassátok, valószínűleg én már nem
élek… Mármint, jócskán benne vagyunk
a félévben, és jócskán kinn vagyunk az
alvásból. Ezek ellenére szerintem megéri valahonnan időt szakítani és beülni a
Simonyi konferencia egy-egy előadására,
ahol nem kell bőszen jegyzetelni, viszont
felötölhet bennetek, hogy: „Igen, ilyet én
is akarok csinálni!”. Néha az egyetemes
stressz mellett elfelejtem, hogy mire is
jó ez az egész, de amikor interjút készítek vagy olvasok a többi hallgatóról, akik
valami nagyon menő projektekkel foglalkoznak, visszatér a lelkesedésem. A
következő ZH-ig. Ha szükséged van egy
adag motivációra vagy valamire, ami nem
szakmai, és kikapcsol, csapd fel ezt az újságot bármikor!
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SIMONYI KONFERENCIA

XVI. SIMONYI KONFERENCIA
ELŐADÁSAINK

Berki Lukács – szoftverfejlesztő-menedzser

Berki Lukács, veterán Googler, szoftverfejlesztő-menedzser a Bazel nevű
szoftverfejlesztő eszközről fog beszélni: miért volt rá szükség, hogyan jött
létre, hogyan fejlődött a több, mint egy évtizedes élete folyamán, miért és
hogyan lett nyílt forráskódú, és merre tart a jövőben. Továbbá példákkal
szemlélteti majd, hogy jónak tűnő döntéseket hogyan lehet megbánni több
év után, hogy mennyiben más a nyílt forráskódú és a zárt ajtók mögötti szoftverfejlesztés, és arról, hogyan lehet egy kódbázist hosszú időn át karbantartani.

LEADERSHIP 4.0 – VEZETŐNEK SZÜLETNI KELL,
VAGY AZZÁ VÁLHATUNK?

INSTANT AI MEGOLDÁSOK – HOGYAN ÉPÍTKEZZÜNK
KÉSZ MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKBŐL

Kiből lesz sikeres vezető? Milyen a jó vezető személyisége? Kortárs kutatások szerint csupán minden tizedik vezető jó vezető, és tízből további kettő
fejleszthető. A kutatások felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a munkavállalók 70%-a a (rossz) vezetők miatt vált munkahelyet. Előadásomban bemutatom, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres vezetővé váljon, azaz melyek azok a személyiségjegyek, amik
segítik vagy gátolják ebben az egyént. Miben más egy leader és egy manager? Vannak-e megkülönböztethető női és férfi vezetői képességek? Ezekre a kérdésekre jelenleg számos modern vezetéselméleti
kutatás is keresi a választ, amikbe szintén betekintést nyerhetünk az előadáson.

A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások előtérbe helyezésével egyre
több olyan szolgáltatás, API, illetve eszköz áll rendelkezésünkre, ami azt ígéri
számunkra, hogy korábban elképzelhetetlenül komplex felismerési vagy előrejelzési feladatokat is néhány kattintás után megold nekünk.
Mennyire hatékonyak ezek a megoldások? Hogyan érdemes ezekre támaszkodó applikációkat építeni? Tényleg képesek lehetünk mély data science háttértudás nélkül kiaknázni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket? Mire kell mindenképpen nekünk odafigyelni?
Előadásomban bemutatom a legfontosabb nyitott AI eszközöket, tippeket adok, hogyan érdemes ezeket
beépíteni saját megoldásainkba, rávilágítok az ezekben rejlő lehetőségekre és korlátokra.

Czifra Julianna – PMP, Menedzsment tanácsadó,
Business & Karrier Coach, Az év Projektmenedzsere 2013

A SIMONYITÓL A BRIT KIRÁLYI PALOTÁIG
Kovács-Egri Kristóf és Papp Máté

Két éve, amikor a konferencia szervezésében tevékenykedtünk, mi is csak
álmodtunk róla, hogy egyszer majd felkérnek előadónak, és abba bele sem
mertünk gondolni, hogy egyszer a brit királyi család előtt, egy palotában prezentálhatjuk vállalkozásunkat. Több lehetőség van körülötted, mint azt elsőre gondolnád, csak élni kell velük. Tudd meg, hogy milyen módon érheted el
te is a céljaidat!
Részletesebben a 14. oldaltól kezdődő interjúnkban olvashatsz róluk.
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EGY ÉVTIZED EGY SZOFTVERFEJLESZTŐ ESZKÖZ
ÉLETÉBEN

Gáspár Csaba – ügyvezető, vezető partner; DMLab

MENNYIRE PARA A BUDAPESTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS?
– ADATVIZUALIZÁCIÓ
Korompai István – Adatvizualizációs szakértő; Starschema

Térképek, szimulációk és adatalapú érvelés, avagy ha szidnánk valamit,
tegyük azt megalapozottan, és lehet, hogy rájövünk, hogy igazából rendben
van. Előadásomban azt mutatom be, hogy miként jutottunk el egy egyszerű
menetrendtől az interaktív vizualizációig, és mit tudtunk meg eközben.
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SIMONYI KONFERENCIA
EDDIE – XXI. SZÁZADI TECHNOLÓGIA AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSBAN

HOGYAN TERVEZZ FELHASZNÁLÓBARÁT ALKALMAZÁSOKAT, AMIK MEGHÓDÍTJÁK A VILÁGOT?

Az oktatásban jelenleg alkalmazott kommunikációs formák, a frontális tanítás-tanulás már nem elégítik ki a kor főleg vizuális hatásokra épülő igényeit.
A tanórák ingerszegények a mai fiatal generáció számára, mivel az információ befogadása és feldolgozása már más módon zajlik a felgyorsult technikai
fejlődésnek és a hatalmas információáradatnak köszönhetően. Az Eddie alkalmazás a fentiekben megfogalmazott problémára ad megoldást azzal, hogy a gyerekek naponta használt okoseszközeit is bekapcsolja az oktatásba. Azáltal, hogy a kiterjesztett valóság segítségével a diákok
számára élvezhetőbbé, élményszerűvé válnak az órák, a tanárok munkája is sokkal eredményesebb lesz.

Ma már nem elég, ha le tudsz programozni egy mobil appot vagy egy weboldalt. Szükség van arra is, hogy ezek a szoftvertermékek könnyen kezelhető
és könnyen érthető felületekkel rendelkezzenek, különben a kutya sem fogja
használni őket. Az előadásomban elmesélem, hogyan lettem BME-s informatikusból UX designer, hogyan építettem fel egy 35 fős céget, és hogyan tudunk ezzel a csapattal olyan alkalmazásokat tervezni, amiket New Yorktól Sanghajig milliók használnak.
Egy igazi VIK-es sikertörténet mellett megismerheted a designtervezés alapjait, és bemutatom azokat a
konkrét módszereket, amik segítenek, hogy megismerd az embereket, akik használni fogják az alkalmazásod. Ennek segítségével pedig olyan terméket rakhatsz össze nekik, amit imádni fognak.

MODERN TÉRHANGZÁS

KIBERBIZTONSÁG AZ IPARI VILÁGBAN

A hangtechnikában évtizedeken át maximum két dimenzióban gondolkodtak. Egy új irányzatban már a plafonról is hangszórók lógnak, a hangok
szabadon repkednek a moziteremben, játéktéren vagy akár színházban, koncerten is. Előadásomban egy saját projekten keresztül mutatom be, hogyan
valósítható meg szoftverestül egy ilyen hallgatói környezet.
Részletesebben a 10. oldaltól kezdődő interjúnkban olvashatsz róla.

Eme előadás betekintést nyújt a kiberbiztonsági kihívásokba, melyeket az
egyre inkább integrált világ (IoT, cloud, AI, VR stb.) jelent egy olyan cégcsoport
számára, melynek fő bevételi forrása jelenleg az olaj, ám 2030-ban már az
adat lesz. Miképp védjük a mát, hogy legyen holnapunk.

NB-IOT ÉS OKOS PARKOLÁS A GYAKORLATBAN

HÁLÓZATBA KAPCSOLT JÁRMŰVEK:
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANALITIKA

Muhi Kristóf – Alapító és csoportvezető; innobie

Sgánetz Bence – szakkollégiumi tag; Simonyi Károly
Szakkollégium

Dr. Pete Gábor – Head of IoT & Business Development;
Vodafone Hungary & Czech Republic

Az IoT számos felhasználási területe olyan vezeték nélküli csatlakozást
igényel, amely akár a föld alatt lévő készülékekkel is képes kapcsolatot létesíteni, és több éven keresztül tartó, hosszú üzemidőt tud nyújtani. Az előadásban gyakorlati példákon keresztül szeretnénk bemutatni, hogy milyen
felhasználási lehetőségeket teremt az új, vezeték nélküli Narrowband-IoT
hálózati technológia. Valamint szó lesz még arról is, hogy az okos parkolási projektek során milyen
kihívásokkal találkoztunk.
Részletesebben a 18. oldaltól kezdődő interjúnkban olvashatsz róla.
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Pásztor Dávid – UX studio, uxstudioteam.com

Sinka Balázs – Head of Industrial Cyber Security;
Risk & Compliance

Szilágyi Csaba – senior kutatómérnök; Nokia Bell Labs
A modern járművek számos fizikai szenzort és komoly mennyiségű számítási kapacitást tartalmaznak, megalapozva a vezetéstámogató szolgáltatások
és automatizált funkciók fejlesztését. A járművek hálózatba kapcsolása – az
egymással való real-time kommunikáció megteremtése, illetve felhő szolgáltatásokkal történő összekötése – további, saját szenzorokkal nem elérhető adatokkal gazdagítja az egyes járművek digitális perspektíváját. A hálózatban felhalmozódó adat
feldolgozása a gépi tanulás eszközeivel további értékes analízisre ad lehetőséget.
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SIMONYI KONFERENCIA

HOGYAN LESZ EGY
CSOMÓ ELŐADÁSBÓL
KONFERENCIA?
Interjú Maruzsi Csengével
A SIMONYI KONFERENCIA KARUNK LEGNAGYOBB SZAKMAI RENDEZVÉNYE, ÁM MINT BÁRMI MÁS, EZ SEM
HULLIK CSAK ÚGY AZ EMBEREK, ELŐADÓK, DIÁKOK ÖLÉBE. KOMOLY SZERVEZŐMUNKA, SOK-SOK KÉSZÜLŐDÉS
ÉS IDŐ ÁLL MINDAMÖGÖTT, AMIT MI SIMONYI KONFERENCIÁNAK HÍVUNK. ELSŐSORBAN ERRŐL KÉRDEZTÜK
MARUZSI CSENGÉT (CSENGE), A KONFERENCIA FŐRENDEZŐJÉT.
––Mesélj magadról egy kicsit, mit érdemes
tudni rólad és a szakkollégiummal való kapcsolatodról?
––2015 szeptemberében csatlakoztam a szakkollégiumhoz, másodéves koromban, méghozzá
a SPOT fotókörhöz. Azóta voltam körvezető, szakkollégiumi vezetőségi tag, amelyek nagyon sokat
adtak a személyiségemhez. Nagyon sokat fejlődtem itt, sokat köszönhetek a Simonyinak.
––Miért csatlakoztál a szakkollégiumhoz?
Gondoltad már akkor, hogy egyszer konferencia főrendező leszel?
––Örültem, hogy egy csapat része lehetek, lelkesen vállaltam el minden feladatot, és próbáltam is
őket így véghezvinni. Amikor csatlakoztam, annyi

volt a célom, hogy fotózhassak rendezvényeken,
sem a körvezetés, sem pedig a konferencia főrendezés nem jutott eszembe. Azóta sok minden változott, örülök, hogy részese lehettem a vezetőségnek, és annak is, hogy most konferenciát rendezhetek.
––Hogyan lettél a konferencia főrendezője?
––A szakkollégiumon belüli kihívást kerestem, a
pályázat kiírása előtt pedig kedvet kaptam a főrendezéshez. Ezen a területen még nem próbáltam ki
magamat, így jelentkeztem.
––Mikor kezdődött el a szervezés?
––Tavaly novemberben kezdtük el a szervezést,
miután megválasztott a szakkoli vezetősége.

––Tartod a kapcsolatot a korábbi főrendezőkkel?
––Pályázatírás előtt összeültem több volt főrendezővel is átbeszélni a tapasztalataikat, tanácsot
kérni. Mindenki nagyon segítőkész volt, sok dologban segítettek, és azóta is fordulhatok hozzájuk,
ha valamiben elakadok.
––Hogyan választottátok ki az előadókat?
––Az első gyűlésre már ötletekkel tele érkeztünk.
Témák alapján szelektáltunk, majd kiválasztottuk a számunkra érdekesnek ítélt lehetőségeket.
Ezt követően történtek még változások, kiesett
egy-egy előadó, de helyettük is saját ötletekből
építkeztünk, és kerestünk újabb előadókat.
––A szakkollégiumon vagy egyetemen belüli
előadókat hogyan választottátok?
––A szakkollégium egy évben többször is lehetőséget ad a tehetséges tagjainak, hogy kisebb
rendezvényeken adjanak elő. Közülük választottuk
ki a legérdekesebb, célközönség számára legjobban befogadható és a többi előadáshoz legjobban
illeszkedő előadást.
––Milyen a hangulat a szervezők körében így,
nagyjából egy hónappal a rendezvény előtt?
––Nagy a pörgés, sok feladat van, de mindenki lelkesen teszi a dolgát, és izgatottan várjuk az
április 16-át.

––Mitől különleges ez a konferencia?
––Több olyan dolgot is elengedtünk, ami
évekkel ezelőtt egyszer sikerült, azóta viszont
csak megszokásból tartottak meg. Nevezhetjük az ez évi konferenciát letisztultabbnak,
lényegretörőbbnek.
––Milyen más konferenciákról vettetek ötletet esetleg?
––Az előző Simonyi Konferenciákról természetesen, ezeken kívül a szakkolisok által közkedvelt
Crunch, Amuse és Craft konferenciákat említeném
meg.
––Mi miatt éri meg rendezőnek lenni?
––Együtt dolgozhatsz olyan emberekkel egy
közös ügy érdekében, akikkel amúgy lehet, hogy
nem is beszélgetnél. Mindeközben sokat fejlődhetsz soft-skillek terén, és részt vehetsz egy nagy
konferencia szervezésében, ami szintén egy nem
mindennapi dolog.
––Mit fog ebből az egészből egy konferencia-látogató hazavinni?
––Azon kívül, hogy mai témákról, informatikához és villamosmérnökséghez kapcsolódó
területekről hallgathatnak meg előadásokat, remélem az is megmarad majd a résztvevőkben,
hogy milyen jól szervezett konferencián vehettek
részt.
––Mikor mondod sikeresnek a konferenciát?
––Ha a résztvevők úgy mennek haza,
hogy megérte eljönni, inspirálódnak akár
csak egy kicsit is, és többnek érzik magukat a nap végére.

Maruzsi Csenge válaszai alapján
Gulyás Gergely
SPOT

Simonyi Konferencia – 2019. április 16.
Regisztráljatok a weboldalukon!
konferencia.simonyi.bme.hu
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Maruzsi Csenge
Simonyi Konferencia főrendező, ötödéves villamosmérnök
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A MÉRNÖK, AKI MOZIT
ÉPÍTETT MAGÁNAK
Interjú Sgánetz Bencével
ANNO GIMIBEN VETTEM MAGAMNAK EGY 5.1-ES HANGKÁRTYÁT ÉS ÖSSZEDOBTAM NÉGY HANGSZÓRÓBÓL
EGY PRIMITÍV RENDSZERT. MEGRÁZÓ VOLT ELŐSZÖR HALLANI, HOGY A FILMBEN MÉG MEG SE LÁTOTT
HELIKOPTER MÖGÖTTEM RÖPÜL. AZONBAN EZ SEMMI AHHOZ KÉPEST, AMIT SGÁNETZ BENCE – A SIMONYI
KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM TAGJA – RAKOTT ÖSSZE A SAJÁT SZOBÁJÁBAN. AZ IDEI SIMONYI KONFERENCIÁN TÉRHANGZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEIRŐL, TAPASZTALATAIRÓL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL AD ELŐ, MELYRE
MÁR A MOZIIPAR IS FELFIGYELT. INTERJÚMBAN EZEKRŐL KÉRDEZTEM BENCÉT.
––Egy átlagos közélő honnan ismerhet téged? Milyen körökben mozogsz a koliban?
––A Budavári Schönherz Stúdiónak voltam először a tagja 2016 tavaszán. Az első félévemben már
operatőrként gyakoroltam azt, amit a BSS csinál. Itt
később adásokban is kipróbáltam magam a különböző posztokon – de ezek inkább csak háttérmunkák, innen kevesen ismernek, a későbbi standolásokról annál inkább. A második félévemben a LEGO
körbe felvételiztem, és be is jutottam. Jelenleg a
Leap Motion projekt vezetője vagyok, valamint
mostanában lettem az AC studio & live újonca.

––Pontosan mi az a Dolby Atmos?
––Egy továbbfejlesztése a meglévő, hagyományos térhangzású rendszereknek, mint az 5.1
vagy a 7.1. Ezeknél egy fix kiépítésre korlátozták
a hangrendszert, megadták a hangszórók helyeit,
vagy egész falakat kezeltek hangszóróként, míg az
Atmosnál oda pakolhatunk bármit, ahova akarunk
– akár a plafonra, de egyes konkurens rendszereknél a padlóba is. A filmek keverése az elrendezéstől független lesz. A hangok akárhol mozoghatnak
– plafon, padló, köztes pontok –, lényegében elmosódik az összes korlát, így a későbbiekben soha
nem kell új térhangzási kiosztást kifejleszteni.

––Hogy jön a képbe a munkásságodban a
térhangzás?
––Akkor kezdtem el érdeklődni a téma iránt,
amikor rátaláltam az interneten a Dolby Atmosra,
ami ekkor még csak bejelentés szinten létezett.
Ez még középiskolás koromban történt, az Atmos
térhangzás ekkor még nem volt sehol: se bemutató mozi, se film ilyen formátumú hanggal – viszont
szerettem volna kipróbálni, ekkor készült az első
prototípusa a szoftveremnek. A későbbiekben,
amikor megjelent és fogyasztóként is hozzáférhetővé vált a technológia, akkor olyan szinten elszálltak az árak, hogy jobbnak láttam továbbfejleszteni
a saját szoftveremet, mint kifizetni alsóhangon
kétmillió forintot arra, hogy a legolcsóbb darabot
beszerezzem.

––Ez egy módszer tehát arra, hogy egy életre megoldják a hangszóró-elrendezéseket egy
teremben?
––Nem csak egy teremben, hanem bárhol. Ez a
rendszer lényege.
––Ha jól tudom, nem csak szimulációban létezik a dolog, hanem meg is építetted.
––Igen, demoként az otthoni moziszobámat
használom, amit többször átalakítottam; mindenfélét kipróbáltam. Egyes kísérletekhez még ki
is pakoltam szabadtérre. Ott például a fejhallgató-virtualizációt fejlesztettem ki, amikor egy – a
fejemhez nagyon hasonlító – objektummal felvettem mindkét fül részéről a hangzást és ezzel
egy fejhallgatóra is átültettem a technológiát. Ez
se újdonság, csinálták régebb óta, sőt ez az egész
Atmos bejelentése előtt is gyakori jelenség volt.
––Anno a Realtek AC’97-es kártyáiban is volt
ilyen, jól emlékszem?
––Az más volt, egészen pontosan az EAX. Ott
ténylegesen szimuláltak mindent, tehát ott volt
egy olyan hardver, ami a visszaverődéseket tökéletesen lekezelte ahhoz képest, hogy nézett ki a
terem. Ez egy teljes fizikai szimuláció volt.

Bence forráskódját az alábbi linken érhetitek el:
github.com/VoidXH/Cavern
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Sgánetz Bence
Negyedéves mérnökinformatikus, Cavern fejlesztő

––Az eredményeidet publikáltad már?
––Igen, nyílt forráskódú a szoftverem, GitHubon
is kint van. Nem tehetem ki azonban az összes
verzióját, mivel néhány esetben licenszek kötnek.
Például azt, hogy a felkeverő valós időben működjön, a VST2 technológiára alapoztam, aminek
utólag úgy módosították a licenszét, hogy semmi,
ami ebben készül, nem publikálható. Sehogyan
sem: sem forráskódként, sem kész szoftverként.
Ezek helyett kénytelen voltam egy másik megoldást találni, ami sokkal bonyolultabb, de legalább
ugyanúgy publikálható, mint egy nyílt forráskódú
szoftver. A GitHubon egyébként többféle verziója
letölthető a szoftveremnek minden egyes felhasználási célra: van konverter, valós idejű felkeverő,
demo alkalmazás; ezek különböző platformokra,
illetve programnyelveken.
––Mennyire pörög a téma a nagyvilágban?
Hányan küszködnek nyílt forráskódú megvalósítással?
––Nyílt forráskódú megvalósítással tudtommal senki. A Dolby a szoftverük működésének
alapelvét publikálta GitHubon (github.com/
DolbyDev/Dolby_Atmos_Game_Panner – a
szerk.). Ez mindössze annyit jelent, hogy a vonatkozó for-ciklusokat kivágták a saját szoftverükből, és
feltöltötték mint egy .txt fájlt. A repoban négy darab .txt fájlban van C-hez hasonló kód. A nem nyílt
forrású megoldások nyilván pörögnek rendesen.
Minden cég ki akar hasítani magának egy darabot
a mozis szabványokból, mert a szabványosítás
botrányosra sikerült. Lényegében nincs két olyan
technológia, ami kompatibilis lenne egymással, így
egy mozinak döntenie kell arról, hogy élete végéig melyik technológiát fogja pártolni. Ez még azt is
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jobb oldalon és az első falon is megfigyelhető a
mozgás. Akárhány és bármilyen forrást elhelyezhetek. Ha ugyanezt az elrendezést átkapcsolom
5.1-re, akkor már azokra a hangszórókra számol,
amik abban a rendszerben vannak.

megmondja, hogy melyik filmeket adhatják le és
milyen formátumban, mert az egyik így jön ki, a
másik úgy. Ezt a problémát is próbálom megoldani a megoldásommal. Ez nem egy n+1-dik megoldás, hanem egy bárhova és bármilyen rendszerbe
beépülő komponens, ami átjárót tud képezni két
megoldás között, illetve ha nem olyan a hanganyag
forrása, akkor abból megpróbál megoldani egy
ilyen verziójú keverést is.
Innen nyugatra már alapvetőnek veheti az ember, hogy amikor bemegy egy moziba, akkor ilyen
hangot fog hallani, illetve a stúdiók is szinte már
csak ilyen filmeket kevernek. Angolul szinte csak
a művészfilmek jönnek még ki 5.1 vagy hasonló
keverésben. Magyarországra ez most van betörőben: egyre több ember kezd el foglalkozni vele,
most mennek az első magyarok ilyen jellegű tréningekre a Dolby-hoz. Tíz termünk van összesen,
ahol ezt át lehet élni itthon, a szinkronipar pedig
összesen három ilyen filmet tolt már ki magából.
––A közeljövőben várható valamilyen formában további áttörés? Most eléggé megoldottnak érzem a problémát.
––Nem igazán, ezt szánják végleges megoldásnak azért, hogy innentől soha ne legyen
problémája se a stúdióknak, se a moziknak, se a
hangmérnököknek abban, hogy berendezzenek
egy termet vagy új megoldásokat kelljen hos�szasan átverni a szabványosítási folyamatokon.
Pont azt szeretnénk elérni, hogy ha valahol lekevernek egy filmet, onnantól az a film bármilyen
moziban – ami a jövőben épül – támogatott legyen, illetve ha valaki régebbi rendszerrel akarja
nézni, akkor ő is ugyanúgy élvezhesse.
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––Említetted,
hogy
van
otthon
egy
mozitermed. Tudnál mesélni róla?
––Ez nem egy rendes moziterem, hanem a
szobámat alakítottam át annyira, hogy már ahhoz is át kell rendezni a szobát, hogy aludni tudjak menni. A mozinak itt minden alárendelt lett.
Egy teljesen kísérleti helyszín, ahol például van
egy külön polc arra, hogy különböző pontokra
tehessek hangszórókat, kipróbáljam azt, hogyan
szólnak onnan; akusztikai méréseket is tudok végezni. Ez a rendszer képre is ki van építve, ha nem
hanggal szeretnék foglalkozni. Van több projektor;
vetíthetek három falra. Itt például az automata
ScreenX konverzióra is gondolok, azaz, amikor bal
és jobb oldalt is van kép. Továbbá az IMAX mozinál
látottat is próbáltam, ahol két projektorral vetítik
ugyanazt a képet, így virtuálisan nagyobb felbontást tudnak elérni és esetleg jobb kontrasztot. Én
így érek el olcsón HDR-t például, kettővel vetítek.
––A virtuális térhangzásért felelős programodat be tudnád mutatni?
––A program egy virtuális moziterem kiosztására tudja lekeverni a hangot. A rendszeremnek
az a sajátossága, hogy nem köti semmiféle olyan
korlát, mint a többieket – például hogy Ethernet
kábelt használnak, ezért a sávszélesség limitált
hatvannégy darab hangszóróra –, hanem rátolhatunk akárhány (ebben a demóban például száznegyven) hangszórót is.
Ha bekapcsolok bármilyen hangsávot, akkor
megjelenik a csatornaszinteknél, hogy melyik
hangszóró szól éppen. Ha mozgatom a hangforrást a fal mentén, akkor látszódik, hogy a
hangszórókon is végigmegy a hang. Ugyanígy a

––Van hardvergyorsítás hozzá?
––Teljesen CPU-ból csinálok mindent. A többszálasításnak rengeteg módszerét megpróbáltam,
beleértve, hogy videokártyán történjen a dolog.
Ott inkább visszaesés volt, ahogyan CPU-n is, mivel
végsősoron bármit lekeversz, azt vissza is kell keverned egy közös tömbbe és ezt nem tudod több
szálon megoldani, esetleg oszd meg és uralkodj
algoritmussal, de az se feltétlen hatékony ilyen
számoknál. Amit még tudok mutatni az az, hogy
hogyan próbál meg bármit felkeverni. Látható,
hogy a székeket is tudja mozgatni. Hang alapján
generál a mozgószékes termekbe egy ugyanolyan
adatfájlt, ami az ottani hatásokat próbálja minél
teljesebben kihasználni.

––Milyen komplexitású rendszert tudsz valós időben kezelni?
––Akár ezt a 140 hangszórósat is gond nélkül.
A legdurvább, amit valaha elértem, az a 13 000 objektum egy 5.1-es rendszerben – ez egy próbálkozás
volt a teljes visszhanghatás szimulációjára. Egy játékban az adott teremben sugárkövetés-szerűen
elindítottam sugarakat, az onnan visszaverődő
hangokat késleltetve visszakevertem irány szerint,
így körülbelül ugyanazt értem el, mint a régi hangkártyák, csak nem hardverből, hanem szoftverből.
––Üzensz valamit az olvasóknak?
––Az, hogy elkészítettem ezt a szoftvert olyan
úton indított el, amin már szinte szabad bejárásom van a mozikba, gépházakba. A szakmában azzal, aki ezt műveli, baráti szinten tudok társalogni.
Ha eléggé elhivatott vagy, és elég sokáig csinálod
a hobbi-projektedet, akkor ugyanez veled is megtörténhet!

Sgánetz Bence válaszai alapján
Kiss Ádám
Tóth Nikolett
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––Máté: Az is célunk még, hogy a tanárok és a
diákok közt egy közvetlenebb együttműködés tudjon kialakulni, jelenleg ugyanis nagyon egyirányú
ez a kapcsolat. Azonban egy hasznos esettanulmány megosztásával, egy, az előadáshoz kapcsolódó meetup belinkelésével könnyen kialakulhat
egy oda-vissza kommunikáció a két csoport közt.

EGYETEMBŐL STARTUPBA
Interjú a Cogito alapítóival

KÉT ÉVE MÉRNÖKINFORMATIKUS HALLGATÓKÉNT MÉG RÉSZT VETTEK A SIMONYI KONFERENCIA SZERVEZÉSÉBEN, IDÉN PEDIG SAJÁT CÉGÜKKEL, A COGITOVAL ÉRKEZNEK ELŐADNI A STARTUPOK VILÁGÁRÓL ÉS AZ
ELŐTTÜNK ÁLLÓ LEHETŐSÉGEKRŐL. KOVÁCS-EGRI KRISTÓF (KRISTÓF) ÉS PAPP MÁTÉ (MÁTÉ) EGY SZOMBATI
NAPON LÁTOTT ENGEM VENDÉGÜL (HISZ NÁLUK EZ IS OLYAN MUNKANAP, MINT A TÖBBI) A HATFŐS CSAPATUK BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI IRODÁJÁBAN, HOGY MESÉLJENEK, HOGYAN JUTOTTAK EL A SZAKKOLLÉGIUMTÓL A
CÉGVEZETÉSIG.
––Mi az a Cogito?
––Kristóf: A Cogitoval lényegében a saját, egyetemistaként átélt nehézségeinkre reflektálunk: létrehoztunk egy közösségi média környezetbe ágyazott
kollaboratív dokumentumszerkesztőt, ami kommunikáció és információ menedzsment eszközként
szolgál felsőoktatási intézmények számára. Lényegében egy olyan e-learning rendszert készítünk,
amivel a hallgatók közösen tudnak jegyzeteket kidolgozni, amelyeket később a tanáraik lektorálnak
– mindemellett pedig egy online szakmai közeget
is jelent, egy olyan feeddel, amelyen valós életbeli
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esettanulmányokkal, cikkekkel és szakmai tartalommal találkozhatnának a hallgatók.
A saját BME-s tanulmányaim során én is tapasztaltam azt, hogy a hallgatók nagyon sokszor
elveszítik a motivációjukat. Én például iOS fejlesztő akartam lenni, de az egyetemen nem tanultam
konkrétan ilyet. Ilyenkor az adott motivációt, ha
olvastam egy cikket, amiből láttam, hogy ehhez a
területhez tényleg szükséges az az alaptudás és a
C, C++ jártasság, amit a BME-től kapok meg, és ezt
az ösztönzést szeretnénk másoknak is elérhetővé
tenni.

––A tanároknak milyen a visszajelzése az ötletről? Végső soron, például a közös jegyzetek jóváhagyásával, ez nekik jelentene plusz munkát.
––Máté: Az eddigi felmérések szerint a tanárok
70-80%-a jó ötletnek tartja a Cogitot. Nyilván lehetetlen mindenkit meggyőzni, és tiszteletben tartjuk azt is, aki nem ért vele egyet. Ez egy opcionális
lehetőség, mi pedig azokkal fogunk együttműködni, akik szeretnének – szerencsére ez a többség.
––Kristóf: Szerencsére ugyanúgy, ahogy a hallgatók közül két-háromszázan tanulnak egy tárgyat, és dolgozzák ki a jegyzetet, úgy az oktatók se
egyedül vannak egy tárgyon. Gyakorlatvezetőkkel,
laborvezetőkkel akár tíz-tizenöt ember is felelős
lehet egy tárgyért, tehát ott se egy ember feladata
lenne ezt elvégezni (és nincs az, hogyha ő nem teszi, akkor nincs validálva a tárgy jegyzete), hanem
két-háromé.
Tanárinterjúk során ráadásul nagyon sokszor
halljuk azt a visszajelzést, hogy szóbelikre úgy
jönnek el a hallgatók, hogy öten-hatan is ugyanazt a hülyeséget mondják, mert ugyanabból a
rossz jegyzetből tanultak. Néhány előadó most is
el szokta kérni az ilyen közös jegyzeteket, és sok
időt tölt a kijavításukkal, mert az ilyen tévedések
megtanulása se az orvosi, se a mérnöki pályán
nem jó.
––Máté: Ezek a közös jegyzetek most is léteznek,
csak olyan platformokon, amiknek nem ez lenne
a célja. Vannak Google Drive jegyzetek, melyeknél
ott van az a probléma, hogyha a gazdája elvégzi
az egyetemet, kitörli, vagy legalábbis nem frissíti,
ami nem jó, ha nem szerkeszthető módon osztotta meg. Facebook csoportokban pedig előbbutóbb minden megosztott dolog elveszik a többi
tartalom mellett, ráadásul az nem egy tanulásra
való környezet, mert rengeteg minden eltereli a figyelmedet. Felugrik egy chatablak, és gyorsan válaszolsz, pedig csak jegyzeteket keresni mentél fel.

––Hogyan kapcsolódik a Cogitohoz az,
amit az előadásotok címében olvashatunk –
„A Simonyitól a brit királyi palotáig”?
––Kristóf: 2018-ban először rendezték meg Budapesten a Buckingham palota vállalkozói versenyét, a Pitch@Palace-t. Bejutottunk az itteni fordulóba, a tizenkét kiválasztott csapat közé, akiket a
főszervező, Erzsébet királynő fia, András yorki herceg személyesen is meghallgatott. Ez a Vígadóban
volt, tavaly szeptember környékén, és a harmadik
hely mellett a közönségdíjat is mi hoztuk el.
Ezzel a két díjjal továbbjutottunk a nemzetközi
fordulóba, és Londonban, a St. James palotában
is előadhattunk. Itt 20-25 startup volt jelen, és bár
helyezést innen már nem hoztunk el, a háromnapos rendezvény alatt rengeteg kapcsolatra tettünk
szert – például angliai, dubai és ausztráliai egyetemek képviseleteivel is el tudtunk kezdeni beszélgetni arról, hogyan terjeszthetnénk ki a Cogito
tesztelését az ő intézményeikre is.
Akkor (decemberben) az ötletet és egy MVP-t
(Minimum Viable Product – a szerk.) vittünk oda, azóta azonban már odáig jutottunk, hogy most kezdjük a tesztelést a Semmelweis Egyetemen. Négyszáz hallgató fogja használni egy éven keresztül a
platformot, ami után eldől, hogy kiterjesszük-e egy
karra vagy az egész egyetemre.
––Miről fog szólni az előadásotok a Simonyi
Konferencián?
––Kristóf: A saját példánkon keresztül arról szeretnénk beszélni, hogy milyen hasznos az, hogy
Budapesten, a BME-n vagyunk, és ott van a lehetőségeink közt a Szakkollégium, a rengeteg konferencia, rendezvény és meetup.
––Máté: Szerintem nagyon kevesen tudják,
hogy világszinten is kiemelkedő a közép-kelet európai térségben a mennyisége, de a minősége is
a szakembereknek, és ezzel együtt a fejlesztői közösségeknek.
–– Kristóf: Azt vettük észre, hogy ha elvégzed az
egyetemet időben, az nem feltétlenül ad többet,
mintha csúszol, de mellette meg tudod ragadni
ezeket a lehetőségeket. Mi mindketten második
féléves korunkban csatlakoztunk a Szakkollégiumhoz, a Schönherz Design Stúdióba, mi is szerveztünk Simonyi Konferenciát, és most, amikor új
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embereket keresünk a csapatunkba, akkor az itteni ismerőseinkre írunk rá, mert itt alakítottunk ki
egy erős kapcsolati hálót.
––Máté: Az a tudás, amit a BME-n megszerzel,
nagyon hasznos, és szükséges feltétele annak,
hogy jó mérnök legyél. Emellett egy hatalmas
plusz, ami a diplomád értékének 80%-át jelenti,
hogy megtanulsz rendszerszinten gondolkodni, és
hogy meg tudsz oldani egy olyan problémát, amihez fogalmad sincs, hogyan állj neki, de holnap
utánra készen kell lennie. Ezt az a gondolkodásmódot adja az egyetem.
––Kristóf: Az egyetem átadja a szakmai alapot,
a stabilitást, viszont mellette a Szakkollégium azt
adja át, hogyan menedzseld az időd, vezess embereket. Ez a szakmai játszótér, ahol úgy van felelősséged, hogy mellette nincs felelősséged. Meg
tudsz szervezni egy 900 fős konferenciát úgy, hogy
ha nem sikerül, akkor nem rúgnak ki, és nem neked kell visszafizetned. Ennek során pedig tanulsz,
ebből építkezel, és olyan soft-skilleket szerzel,
amik később is hasznosak lesznek.
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–– Milyen érzés, hogy az egyetemről kikerülve már a saját vállalkozásotokat vezetitek?
––Kristóf: Én második év végén kezdtem el dolgozni iOS szoftverfejlesztőként, és másfél-két évig
dolgoztam multiknál: akkor jött el az a pont, amikor rájöttem, hogy nem ez az a környezet, ami tetszik. A szakkollégiumban is jobban élveztem azt,
amikor együtt határozzuk meg a projekteket, termékeket, együtt brainstormingolunk, ami a multis
környezetből teljesen hiányzik.
Most nagyon jó érzés, hogy saját magam osztom be az időmet – még ha többet is dolgozok,
mint amennyit egy multinál tennék.
––Máté: Meg tudom erősíteni.
––Kristóf: A Cogitot a sajátomnak tudom tekinteni, és egy olyan csapattal valósítjuk meg, amely
tagjaival nagyon szeretek együtt dolgozni. Jobban motivál, mint amikor egy cégnél mindenki az
ebédidőt várja, mert akkor is megy tovább a cég,
hogyha nem lesz kész egy projekt – akkor meg minek törjük magunkat. A korábbi munkahelyeimen
nem volt semmi felelősségérzete az embereknek,

itt viszont érződik, hogy ha nem csináljuk, akkor
nem működik – ha pedig igen, akkor nagyon sok
minden történik. Továbbá nem kell ahhoz tíz éve
ott dolgozó seniornak lennem, hogy a menedzseremmel tudjak tárgyalni arról, milyen funkció kerüljön bele a végleges verzióba.
––Máté: Kristóf és én is szeretjük, hogy a saját
meglátásaink alapján formálhatjuk a terméket és
a fejlesztési folyamatot. Persze erre nagyon sokan
mondhatják, hogy rossz, mert nincs tapasztalatunk, és biztos fogunk hozni olyan rossz döntést,
amit tízéves rutinnal elkerültünk volna, de így tudunk a leggyorsabban fejlődni.
––Kristóf: Nem véletlenül hirdeti meg András
herceg se ezt a versenyt, hanem mert látja, hogy
egy startup és a fiatal vállalkozók sokkal agilisabban tudnak mozogni. A multik is kezdik észrevenni, hogy néha jobban megéri, ha egy kisebb cég
lefejleszt nekik valamit, és ők csak megvásárolják.
Ezért is adnak sok támogatást, és ezért van ennyi
lehetőség a startupok világában – akiben megvan
a szándék, az ma már könnyen el tud indulni.

––Milyen érzés immár előadóként visszajönni a Simonyi Konferenciára? Gondoltatok rá
annak idején, hogy ilyen is lesz?
––Máté: Izgulok egy kicsit, de szerintem nagyon
jó lesz. Biztos vagyok benne, hogy a szervezőgárda most is egy olyan színvonalas konferenciát fog
összehozni, mint amit mi is próbáltunk.
––Kristóf: Lehet, hogy gondoltuk, hogy egyszer
szívesen visszajönnénk, de hogy két éven belül ez
meg is fog valósulni (főleg, hogy a Cogito még a
látóhatáron se volt), most pedig itt vagyunk… Ez is
ahhoz kapcsolódik, ami az előadásunk mondanivalója: érdemes kihasználni a lehetőségeket, amik
jönnek, mert fiatalon, egyetemi hallgatóként még
nincs veszteni valód. Lehet, hogy két évvel ezelőtt
még csak szerveztél egy konferenciát, és most már
előadsz rajta mint vállalkozó.

Kovács-Egri Kristóf és Papp Máté
válaszai alapján
Tóth Ádám
Tóth Ádám
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SIMONYI KONFERENCIA

IOT++, AVAGY A
NARROWBAND-IOT
Interjú dr. Pete Gáborral

Interjú Dr. Pete Gáborral

MANAPSÁG MÁR MINDEN „OKOS”. A TÉMÁBAN JÁRTASABBAK – VAGYIS A KARON BELÜL NAGYJÁBÓL MINDENKI – TUDJÁK HOGY AZ OKOS ESZKÖZÖK KOMMUNIKÁLNAK EGYMÁSSAL AZ INTERNETEN KERESZTÜL, EZT
NEVEZZÜK IOT-NEK. VISZONT – MINT AZ INFORMATIKÁBAN MINDEN – EZ IS FEJLŐDIK. A VODAFONE-NÁL IS
FOGLALKOZNAK AZ IOT-BEN REJLŐ LEHETŐSÉGEKKEL. ERRŐL KÉRDEZTÜK DR. PETE GÁBORT, A SIMONYI KONFERENCIA FŐTÁMOGATÓJÁNAK, A VODAFONE-NAK AZ ELŐADÓJÁT.
––Mivel
foglalkozol
pontosan
a
Vodafone-nál?
––Egészen pontosan a Gép és Gépészeti Adathálózati Kommunikációs területet vezetem, illetve
az ehhez kapcsolódó üzletvezetési dolgok tartoznak hozzám, Magyarországon és Csehországban
egyaránt. Hivatalosan a Vodafone Csoportnak
dolgozom, és nem a Vodafone Magyarországnak.
––Mióta dolgozol a cégnél?
––A Vodafone-nál hét éve dolgozom, telekommunikációval pedig tizenöt éve foglalkozom.

––Pontosan mit takar az NB-IoT?
––A Narrowband-IoT egy keskeny sávszélességű IoT hálózat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 4G
hálózatnak csak egy kis (kb. 200 kHz) szélességű
sávját használja. Csináltak egy olyan technológiát,
ahol az adatátvitel nagyon pici – pár tíz kilobites
adatátviteli szükségletre alakították ki –, viszont
pontosan ebből kifolyólag a lefedettsége és a hatótávolsága sokkal nagyobb. A harmadik érdekes
paraméter pedig az, hogy van egy úgynevezett
energia takarékossági mód, aminek köszönhetően

––Mióta foglalkozol az IoT-vel mint
technológiával?
––A kérdés nehéz, mert három évig foglalkoztam technikai supporttal, és ezzel kapcsolatos
területet vezettem, valamint körülbelül tíz éve
foglalkozom magával az értékesítéssel és az üzlet fejlesztéssel, így mondhatni tizenhárom éve
összesen.
––A gyakorlatban hol használnak IoT eszközöket? Mennyire elterjedtek ezek az eszközök?
––Én azt látom, hogy a felhasználási terület
nagyon sokrétű. A legnagyobb kereslet jelen
pillanatban a biztonságtechnikai, a nyomkövetési,
illetve különböző energiatakarékossági vonalakon
van. Ezek a fő területek, amik Magyarországon a
70-80%-át adják az IoT-nak, és egyre inkább azt
látom, hogy növekszik évről évre. A használatban
nagyjából 15-20%-os növekedés figyelhető meg.
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dr. Pete Gábor
Head of IoT & Business Development, Vodafone

ezek az eszközök akár tíz évig is tudnak üzemelni
elemről vagy akkumulátorról.
Tipikusan olyan helyeken használják, ahol nincs
fix áramellátás. Mondjuk egy mező közepén egy
kutat kell megfigyelni, ehhez egy Narrowband-IoT
eszköz használatánál nem egy-két havonta kell
kimenni, elég évente egyszer ellenőrizni.
––Milyen népszerű az IoT irányzat a cégen
belül? Sokan értenek hozzá vagy vadászni kell
az embereket?
––Egyre inkább azt látom, hogy meghatározó ágazat a cégen belül. Nem csak a Vodafone
Magyarországnál, hanem a Vodafone Csoporton
belül is. Ez az a technológiai, irány, amitől mondjuk az árbevételt és a jövőbeli növekedést várja a
cég – ebből a szempontból kiemelt fontosságú.
Hozzáértés tekintetében egy szűk csoport kezeli
Magyarországon és Vodafone csapatnál is ezt a
területet. Magyarországon nagyjából tíz ember
az, aki ezzel foglalkozik napi szinten, a Vodafone
Csoport szintjén úgy 1000–1200 a több tízezer
munkavállalóból. Én azt mondom, hogy a szakmai hozzáértés egyre inkább gyakori abból a
szempontból, hogy mindegyik technológiába
próbálja beleásni magát a dolgozó, illetve

változnak a tudásszintek, de azért még mindig
vadászni kell azokat a szakembereket, akik tényleg
értenek hozzá.
––Hogyan lehet elképzelni az okos parkolást a mai világban? Hol használnátok: minden
egyes plázában vagy egy egész városban?
––Ugye nagyon sok okos-város koncepció
létezik, amikor arról beszélgetnek az okos
emberek,
hogyan
digitalizáljuk,
hogyan
változtassuk meg és hogyan optimalizáljuk egy
város működését, amelynek az egyik része az okos
parkolási koncepció. Miért is beszélgetünk erről,
miért fontos ez? Ma nagyon sok időt töltenek el az
emberek azzal – főleg a belvárosi kerületekben –,
hogy mennek körbe-körbe és keresik a parkolóhelyeket. Egyrészről ez idegesíti az autósokat és
a lakosokat, másrészről iszonyatosan környezetszennyező, ahogy mész körbe-körbe az autóddal
és puffogtatsz. Maga a parkolási technológia
abban segít, hogy pontosan jelzi a felszíni szabad
parkolóhelyeket, illetve a szabad parkolóhelyek számát, és oda navigálja az autósokat.
Ezáltal lecsökkenthető a parkolóhely keresésével
töltött idő, maga a környezetszennyezés,
és sokkal transzparensebbé teszi magát a
parkolást is.
––Mióta foglalkoztok az okos parkolás projekttel? Hol és milyen körülmények között
tesztelitek, teszteltétek a rendszert?
––Maga a koncepció, illetve az ötlet 2017
tavaszán indult, miszerint el kellene kezdenünk
megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak,
nemcsak a technológiában, hanem az okos
városok környékén is; adta magát a parkolás
problémája. Egyre kevesebb parkolóhely van,
egyre több fizetős, tehát megnéztük, hogyan
lehetne
ezt
optimalizálni.
Jelen
pillanatban
durván
tíz
projektünk
fut
országosan,
ebből
kettő
publikus:
az
V. kerületi, illetve székesfehérvári. Az V. kerületben körülbelül 200 szenzort helyeztünk el úgynevezett pilot üzemmódban. Nézzük a felhasználási
tapasztalatokat, az eszközt, hogyan működik,
figyeljük azt, hogy mennyire pontos jeleket
küld, mennyire tudják a városüzemeltetési
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KÖZÉLET

EGY ÉVE
A SZÓRAKOZTATÁSÉRT
Interjú Palkovics Gáborral
NOHA A FIATALABBAKNAK MÁR TERMÉSZETES A LEVELUP BULIK HANGULATA ÉS LÉTEZÉSE, SOKAN EMLÉKEZNEK MÉG A BULIK ELŐTTI IDŐSZAKRA. NEM MINDENKI TUDJA AZONBAN, HOGY MIKOR IS ALAKULT A KÖR, MIK
IS VOLTAK AZ ELSŐ LÉPÉSEIK AFELÉ, HOGY ILYEN SZÍNVONALAS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGET NYÚJTSANAK
NEKÜNK ÚGY, HOGY MÉG CSAK KI SEM KELL MOZDULNUNK A KOLLÉGIUMBÓL. MIVEL SOK KÉRDÉS MEGVÁLASZOLATLAN MARADT, ÍGY FELKERESTEM PALKOVICS GÁBORT (PACSO), HOGY MESÉLJEN NEKEM KICSIT A
KÖRRŐL, MELY MOST ÜNNEPLI ELSŐ SZÜLETÉSNAPJÁT.

szakemberek felhasználni a különböző adatokat.
Eddig elég jók a tapasztalatok. A kitűzött célok
– tehát, hogy kevesebb legyen a városban való
körözés, nézzük a légszennyezettségi adatokat
és sokkal transzparensebbé tegyük a parkolás
folyamatát – elérhetők, ezért fokozatosan
terjesztjük ki a technológiát.
––Székesfehérvárott a teljes városra, vagy
ott is egy kisebb területre terjed ki a projekt?
––Ott is egy százas pilot rendszer fut
a belvárosban, pontosan azokon a kritikus
területeken, ahol nagyon nehéz parkolóhelyet
találni, és szükség lenne valamiféle segítségre
ebben az egészben.
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––Van már érdeklődő vásárló a szolgáltatásra, technológiára?
––A Vodafone egy profitorientált cég, tehát az én
területemnek is és a cégnek is a nap végén olyan
hasznos projektek megteremtése a cél, amiket
értékesíteni
tudunk.
Most
még
pilot
üzemmódban futnak ezek a szolgáltatások, de
tervezzük azt, hogy áprilistól élesbe állítjuk a
rendszert. Úgyhogy igen, tervezzük a koncepció
kiterjesztését és több várossal elkezdtünk már
beszélgetni a témáról.
Dr. Pete Gábor válaszai alapján
Gulyás Gergely
Schulcz Ferenc, Szörfi Jázmin

––Honnan jött az ötlet a kör megalapításához?
––Az egész úgy kezdődött, hogy 2016 szilvesztere óta nem volt Mad World-ös buli, ami sokaknak
hiányzott, ezért elkezdtek a 10. emeleti liftközben
bulikat rendezni. Ez viszont sok tanulni vágyó embert zavart, főleg akkor, amikor a hangszórókat a
lifthez rakták, így az egész ház zengett a hangos
zenétől. A másik probléma az volt ezekkel a bulikkal, hogy nagyon sokan voltak, így nem fértek
már el az emberek, hiszen a liftközöket nem bulizásra találták ki. Ekkor, 2017 szeptemberében
láttuk, hogy lenne igény egy nagyobb, minőségibb
bulira az FNT-ben, azonban nem tudtuk még, hogy
vágjunk neki. Megindultak a beszélgetések a félév
elején, de nem történt előrelépés. Ez után viszont
jött a Five-0 tábor, ahol felvetettem egy nagyobb
buli megszervezésének ötletét. Ezt mind a KB,
mind a Five-0 támogatta, így a következő gyűlésen
már meg is szavaztuk, hogy ezzel foglalkozni fogunk, mint Five-0-s projekt. Decemberben beszéltünk régi Mad World tagokkal is, majd márciusban
megvalósítottuk az első LevelUp bulit.

––Hányak kezdtétek el, hogy ment az elején
a munka?
––Eleinte maximum tizentöten voltunk, ennek a
nagy része Five-0-s volt értelemszerűen, de voltak,
akik hallottak róla innen-onnan, és úgy kerültek a
szervezők közé. Érezni is lehetett, hogy nagyon kevesen voltunk erre a bulira, például az este folyamán egyetlen egy lengőnk volt. Ő volt a buli hőse:
szegény hajnalig szedte a Mad Worldös poharakat.
––Most lettetek egy évesek. Hány bulitok
volt eddig?
––Öt volt eddig. Az első a 2000’ évek Retró bulija
volt, a második az UV party a beszerárassal egybekötve, a következő a Qpa Opening volt, utána
következett egy Halloween buli, majd végül a már
jól ismert félév végi Beszeráras.
––Voltak érdekes esetek, amik váratlanul értek titeket?
––Az első bulin az egyik résztvevő egészen bódult állapotba került, és megcsúszott a frissen
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felmosott padlón, beverte a fejét a radiátorba,
majd elájult. Próbáltunk segíteni neki, néhány
SOTE-s lány is a segítségünkre sietett, de végül
ki kellett hívnunk a mentőket. Ezen kívül igen
emlékezetes volt a Halloween buli is, amikor több
rekord is született. Ezen a rendezvényen is ki kellett hívni a mentőket, és a rendőrök is jártak kint,
miközben a buli teltházas is volt. Szinte minden
bulin történt valami extra, ami megmaradt az
emlékezetemben.
––Hány emberre számítottatok, amikor kiküldtétek az első meghívót?
––Első körben 150 emberrel számoltunk
– gondoltuk majd feljebb emeljük a lécet később –, azonban ez a szám már az első bulin
550-re emelkedett, szóval kissé mellé lőttünk a
dolgoknak. A bejáratnál 40 perces várakozásokkal
kellett számolni, alig lehetett bejutni a terembe,
annyian voltak.

––Szerintetek miért érzik jól
magukat az emberek nálatok?
––Az egész rendezvény hangulata és atmoszférája az, ami
szerintem megfogja a hallgatókat.
A koliban ehhez hasonló buli nem igazán
van. Imponál az embereknek talán még az
is, hogy nem csak VIK-es egyetemistákat láthatnak, hanem új arcokat is megismerhetnek
minden bulin. A pult is egyetemista árakkal vár
mindenkit, a beszeráras bulin pedig szerintem
egyértelmű, hogy az olcsó ital vonzza az embereket.
––Van valamilyen vad elképzelésetek a jövőre vonatkozóan?
––Próbálunk ismerősök által új DJ-ket hozni,
egyre nagyobb neveket. Nagy álmom, hogy egyszer Metzker Viki táncoltathassa meg a LevelUp
közönségét. Nem minden ötlet megvalósítható,
de azért próbálunk újítani.

––Mi volt a célotok a LevelUppal? Miben más
ez, mint egy másik buli?
––Célunk az volt, hogy egy zenés-táncos bulit
csináljunk a Schönherzben. Ha a koli eddigi hasonló rendezvényeivel akarjuk összehasonlítani,
akkor a LevelUp a CC leülős bulijai és a Mad world
bulik közé sorolható be, mert nem olyan nevekkel
és költségvetéssel dolgozunk, mint az utóbbiak.
A LevelUp inkább egy lehetőség, ahol a kar DJ-i,
zenészei játszhatnak, kipróbálhatják magukat és
az egyetemisták jól érezzék magukat.

––Szervezői szemmel mi volt a legemlékezetesebb dolog, amit LevelUp-on vagy a szervezés közben láttatok?
––Az első bulinkon a 40 perces sor egészen
megdöbbentő volt. Láttam, hogy az egyik ismerősöm állt a sorban, nem tudott már egy ideje
bejutni, pedig előző nap ecsetelgettem neki, hogy
alig 150-en leszünk. Ez a legemlékezetesebb nap
számomra, nem gondoltam volna, hogy ez így,
ennyi emberrel össze fog jönni már az első
alkalommal.

––Terveztek-e a jövőben is nyitni más kolik
felé a vendéglistára gondolva?
––Igen, jelenleg a GTK-s kolin kívül az összes
BME-s koliban hirdetjük magunkat. Ezen kívül a
MOME-n és a SOTE-n szoktunk plakátolni, illetve
az ELTE PPK-n, de mindig jönnek be új ötletek,
hogy hova lehet még vinni. Szerencsére a tagok
is egészen aktívan csinálják a PR-t, meghívják a
bulikra az ismerőseiket más egyetemekről, így
egészen sokszínű a LevelUp közönsége.

––Kaptok elegendő támogatást a kollégium
többi közösségétől? Ha igen, milyen módon?
––Kaptunk
támogatást,
legfőképpen
az
RVT-től és a KB-tól, meg persze a Five-0-tól. A KB
folyamatosan segített, hogy mit, hogyan
lehetne csinálni, valamint a lehetőségek felderítésében, majd közvetlenül még az első bulink

Palkovics Gábor

előtt már az RVT segítette nagyban a munkánkat.
Tanácsokkal láttak el mindket a Mad World tagok is.
Természetesen a Bulis reszort – Papp Danival
(a reszort vezetője – a szerk.) az élen – szintén
rengeteg támogatást és segítséget nyújtott,
valamint az AC, a Homár és az Schdesign is.
––Van olyan dolog, amin terveztek változtatni a közeljövőben?
––A közelmúltban a taggá válás kérdését vitattuk meg, hiszen fiatal kör lévén most avattunk először körtagokat. A következő bulira egy teljesen
új PR tervvel készültünk, valamint ezt már nem
egyedül kell az eddigi PR-osnak csinálnia,
mostmár lesz egy csapata, aki ebben segíti. Próbálunk egyre több embert elérni, valamint csapatépülésekkel még összeszokottabbá tenni a
LevelUp tagjait.

Palkovics Gábor válaszai alapján
Haraszti Kámea
Halász Viktória

Harmadéves mérnökinformatikus, LevelUp körvezető
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KÖZÉLET

150 COMMITTAL AZ
ŐSZI MÁTRIX UTÁN
Interjú a Mátrix rendezőivel
EGY ÉVE ILYENKOR KÉSZÍTETTÜNK EGY INTERJÚT KISS ÁDÁMMAL, AZ AKKORI SCHÖNHERZ ELEKTRONIKAI
MŰHELY KÖRVEZETŐVEL A MÁTRIX 4.0 BEVEZETÉSÉRŐL. BÁR A CSAPAT LEGNAGYOBB ERŐFESZÍTÉSE ELLENÉRE
TÖBB HIBAJELENSÉGGEL IS TALÁLKOZHATTUNK NÉZŐKÉNT AZ ESEMÉNYEN, A SRÁCOK LELKESEDÉSÉT EZ NEM
HOGY NEM TÖRTE LE, HANEM IDÉN ELŐSZÖR TAVASSZAL, A CSILLAGTÚRA KERETEIN BELÜL, EGÉSZEN PONTOSAN 2019. ÁPRILIS 26-ÁN IS KIJELZŐVÉ VARÁZSOLJÁK MAJD A SCHÖNHERZ DÉLI OLDALÁT. ENNEK KAPCSÁN
MEGKERESTÜK A FŐRENDEZŐKET: KISS ÁDÁMOT (ÁDÁM) ÉS TURCSIK MÁTÉT (TURCSIK), ILLETVE A CSAPAT
EGY FIATALABB TAGJÁT, BODNÁR ZSOMBORT (ZSOMBI). PÁR ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEN KÍVÜL KÉRDEZTÜK ŐKET
AZ ELŐZŐ FÉLÉV SORÁN ÉSZLELT HIBAJELENSÉGEKRŐL, AZOK JAVÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A CSILLAGTÚRÁRA
TERVEZETT MÁTRIXRÓL.
––Hányan vesztek részt aktívan a mátrix
lebonyolításában?
––Ádám: Összesítve egészen sokan. Több részre bontanám ezt a kérdést: például most az ötletelés és a CST Mátrix megtervezésének szemszögéből körülbelül tíz aktív elme gondolkodik
folyamatosan, hogyan lehetne minél jobbá tenni
a mostanit. A szervezés alapvető dolgait Turcsikkal csináljuk: a területbérlés körülményeinek

kipuhatolását, árajánlatok bekérését, és egyéb
ilyen adminisztratívabb dolgokat. Konkrétan a
felszerelés napján átlagosan több, mint ötvenen
szoktunk lenni. Rengeteg segítségre lesz szükségünk most is majd a panelek ablakokra történő
felszereléséhez. Ezen túl rengeteg háttérember van. Mentoráló emberekkel együtt hardver oldalon négyen-öten dolgoznak rajta szinte
folyamatosan.

Kiss Ádám (középen)
Negyedéves villamosmérnök, volt SEM körvezető, Mátrix főrendező

––Mennyivel korábban szoktátok elkezdeni
a Mátrix szervezését? Illetve konkrétan az esemény napján mikor tudtok nekiállni a panelek
felszerelésének?
––Turcsik: Idén így, hogy lesz tavaszi Mátrix is,
nem is igazán maradt abba a szervezés. Bár nem
annyira aktívan, de pedzegettük az ötletet magunk
között és a KB-nak is, hogy milyen lenne egy tavaszi Mátrix, az hogy nézne ki, hogyan lehetne,
és egyáltalán mikor. Ez általában egy-egy véletlen
összefutás, beszélgetés során jött szóba. A komolyabb szervezés nagyjából két-két és fél hónappal
az esemény előtt kezdődik. A Mátrix napján délelőtt kezdjük a felszerelést.
––Ádám: Ősszel délelőtt 10 óra körül kezdtük
el. Mivel a CST Mátrix pénteken lesz, így az a terv,
hogy akik ráérnek délelőtt, azokkal már elkezdenénk 10-kor, viszont komolyabban a munka majd
csak délután fog beindulni, mivel akkor általában
nincs órája az embereknek.
––Általánosságban mennyire együttműködőek a Schönherz déli oldalán lakók? Velük
kapcsolatban volt már valami probléma, vagy
inkább egyfajta kitüntetésként élik meg, hogy
mátrixos szobában lakhatnak?
––Ádám: Általában először óckodnak a gondolattól, többnyire azért, mert nem tudják, hogy
pontosan mi is ez. Legtöbbször meg tudjuk velük
beszélni a dolgot. Illetve vannak szobák, amelyeket bezárnak az adott napra, ezekbe kollégiumi
mentor jelenlétében, illetve a szobában lakók korábbi írásos beleegyezésével megyünk csak be. A
mentor nyitja ki az ajtót, biztosítja és tanúsítja azt,
hogy csak a panelek felszerelése történik meg, és

Turcsik Máté (bal oldalon)
Másodéves mérnökinformatikus, KSZK tag, Mátrix főrendező

––Zsombi: Szoftver oldalon nehéz megbecsülni.
Sok munkája van benne az összes NETeam
tagnak is.
––Turcsik: A KSZK-n belül sok olyan eset van,
amikor valaki alapvetően nem foglalkozik a Mátrixszal mint projekttel, csak hirtelen beugrik, akár
valamilyen hálózati vagy más probléma miatt.
––Ádám: A HA5KFU rádiósairól se feledkezzünk
meg, akik mindig segítenek az antennákat beállítani. Bár ez nem túl hosszú munka, viszont szakértelmet igényel, és annál fontosabb.

ő is zárja vissza a szobák ajtaját. Rendszeres – általában teljesítetlen – kérés szokott lenni a részünkről, hogy a szobalakók pakoljanak el az ablakból,
de ha jelen vannak a felszereléskor, nagyon segítőkészek szoktak lenni.
––Turcsik: Ezen felül meg szoktunk még kérni
mindenkit, hogy szabadítsanak fel lehetőleg egy
Ethernet portot, vagy mondják meg, hogy melyiket használhatjuk. Ennek a nem teljesítése főleg
akkor tud problémát okozni, amikor nincsenek
ott. Olyan is volt, ahol nagyon nem akarták elfogadni, hogy fel szeretnénk szerelni az ablakokra
egy-egy panelt, az előzetes írásos beleegyezés
ellenére. Ezzel kontrasztban volt olyan szoba is,
ahol külön egy asztalra ki volt rakva egy elosztó,
UTP kábel és le volt írva egy cetlire, hogy melyik
portot használhatjuk. Ez elég jól esett a felszerelő
csapatnak.
––Ádám: Talán a legmeglepőbb szoba két évvel
ezelőtt volt, amikor üdítővel és pogácsával fogadták a felszerelő csapatot.
––Hogyan tudjátok tesztelni a LED-ek működését az éles bevetés előtt?
––Ádám: Jelenleg annál nincs jobb módszer,
mint hogy egyesével kipróbáljuk az összes táblát.
Tervben van a kijelző hardver megújítása – melyet
jelenleg a SEM-ből Fraknói Tamás (Tomi) tervez
–, azzal pedig már lehetőségünk lesz arra, hogy a
már felszerelt Mátrixban azt is megmondjuk, hogy
melyik táblának milyen hibája van. Ha ez összejön,
akkor a karbantartás „felületesebbé” válhat, mivel
egy esetleges hibát nem csak a sötétedés után
tudunk észrevenni, amikor már látjuk a táblákat,
hanem bármikor azután, hogy beüzemeltük őket.
––Sok váratlan nehézséget szokott okozni,
hogy sötétedés után azonnal meg kell keresnetek a hibát?
––Ádám: A hibák mindig váratlanul érnek minket. Mindig azt mondjuk, hogy most kijavítottunk
mindent, jövőre nem lesz váratlan nehézség. Azt
nem mondom, hogy Murphy törvényei játszanak,
mert ő azt mondta, hogy „ami tönkremehet, az
tönkre is fog menni” – vagy valami ilyesmi. Ez nem
mehet tönkre, de mégis tönkremegy.
––Turcsik: És mikor? A Mátrix napján.

Bodnár Zsombor (jobb oldalon)
Másodéves mérnökinformatikus, KSZK tag, Mátrix rendező
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KÖZÉLET

––Van vésztervetek hiba esetén?
––Ádám: Megvalósítottuk mostanra teljesen
a MUEB-ek (Multi Usage Ethernet Board, egy szoba
két panelét irányító, hálózati kommunikációt végző
vezérlőegységek – a szerk.) távoli szoftverfrissítését,
amit eredetileg ősszel is használni akartunk már.
Így ha netalántán újabb hibák lépnének fel majd
a MUEB-ekben, akkor tavasszal már ezzel a távoli
szoftverfrissítéssel remélhetőleg azt még a helyszínen kijavítjuk legfeljebb negyed óra leforgása
alatt, majd kevesebb, mint egy perc alatt a teljes
kollégium falát le fogjuk tudni frissíteni.
––Röviden el tudnátok mondani, hogy mi
volt a probléma az őszi Mátrix során? Sikerült
kijavítani ezeket a hibákat? És ha igen, hogyan?
Milyen változtatásokat kellett eszközölnötök?
––Ádám: Több hiba is látható volt. Az egyik legdominánsabb az ablakok felcseréléséből adódott.
Minden szobában van egy vezérlő, a MUEB, ami
két ablakot irányít. A felszerelő csapatok a végén
a többi hiba miatti pánikban és a nagy sürgésben
több helyen figyelmetlenül a jobb oldali ablakot a
bal oldali csatlakozóba, a bal oldali ablakot pedig a
jobb oldali csatlakozóba dugták. Ez nyilvánvalóan
hibákat okozott, mert két 4x4-es pixel-halmaz felcserélődött egymás mellett. Ezt a jövőben úgy fogjuk kiküszöbölni, hogy a vezérlő szoftverét felkészítjük arra, hogy egy a hálózaton kiadott parancs
hatására cserélje fel a két általa irányított ablakot.
A szoftverben is volt egy olyan hiba, ami miatt
akár a programozás kreditjeimet is visszaadhatnám. Konkrétan: egy képlet segítségével ki tudjuk
számolni, hogy milyen eltolással található a kapott
hálózati csomagban egy adott szoba számára releváns információ. Ennek a képletnek az értékkészlete 2 és 302 között értendő. Na most a szoftver
írója korábban nyolcbites mikrokontrollerekkel
foglalkozott főleg, és megszokásból 8 biten tárolta

el ennek a változónak az értékét. Ha azt is számításba vesszük, hogy a 302 már nagyobb, mint 255,
ami a nyolc biten eltárolható legnagyobb előjel
nélküli egész szám, akkor már világos, hogy emiatt
itt túlcsordulás történt, ami a felvételeken látható
problémát okozta. Ezt értelemszerűen javítottam
azóta.
Zsombi: A DHCP szerver oldaláról is volt hiba.
Ehhez azt kell tudni, hogy a kollégiumban három
szintenként van egy switch, amikre megjegyzések
vannak rakva, hogy elvileg melyik szoba melyik
porthoz van bekötve. Ebből dolgozott a DHCP
szerver is. Azonban előfordulhat olyan, hogy
rossz a felcímkézés, és három szint között felcserélődhet két szoba. Például ha valamit egy 15.
emeleti szobában kellene látni, az megjelenhet a
13. szinten. Ez ellen annyit tudunk tenni, hogy az
automatikusan (a hálózati adatok alapján rosszul)
kiosztott IP-címet felülbíráljuk. A másik hibajelenség még a DHCP szerverrel kapcsolatosan az volt,
amikor egy-két MUEB megállás nélkül folyamatosan IP címet kért.
––Ha jól tudom, a DHCP szervert végül teljesen újraírtátok. Zsombi, tudnál erről mesélni?
––Zsombi: Eredetileg ketten csináltuk Héja
Péterrel (Vau), még a múlt nyáron, szinte a nulláról. A működése nem egyszerű első ránézésre. Az
alapja egy teljesen standard, iparban is használt
DHCP szerver, az ISC kea, melyet az ISC készített.
Ebben az a jó, hogy moduláris, így relatíve könnyen
ki lehet egészíteni azzal, amit te írsz meg. Például
a szerver által kiosztott IP-címet felül lehet bírálni
– ezt mi meg is tettük. A felülbírálás előtt futtatott
egy Python scriptet, amihez nyilván kellett futtatni a Python interpretert, különböző könyvtárakat
kellett betölteni, és ezt minden egyes IP-cím kérésnél el kellett játszani. Ráadásul az címosztáshoz
tudnunk kellett azt is, hogy melyik szobából jött a

kérés, amihez a szkriptnek az összes switch-et meg
kellett kérdeznie. Ahogy lement a rendezvény, kiderült, hogy ez így nem a legjobb a túl sok absztrakciós szint miatt. A Mátrix után így újraírtam:
most ugyanezt csinálja, csak egyben van, minden
C++-ban, így egyrészt gyorsabb, másrészt sokkal
átláthatóbb és karbantarthatóbb lett. A DHCP
szerver által használt adatbázis is újra lett tervezve, most már az is sokkal átláthatóbb, a címütközés is jobban le van kezelve.
Van ezen kívül egy Wiznet által írt driver a
chipünkhöz, ami technikailag azt oldotta meg,
hogy a MUEB-ben működjön a DHCP kliens. Ez
nem volt teljes mértékben átlátható, de még
szabványos se volt teljesen. Emiatt is kért egy-egy
MUEB megállás nélkül IP-címet. Ezt a klienst egészítettem ki, javarészt szabványosítottam. Annyira
jól sikerült, hogy most már amikor csatlakozik a
hálózatra az eszköz, hamarabb kap címet, mint
ahogy feljön a kijelző panel.
––A hibák javításán kívül van komolyabb
technológiai újításotok ősz óta?
––Zsombi: Lehetővé tettem, hogy ha egy eszköznek nincs IP-címe, de a hálózatra csatlakoztatva van, akkor attól még lehessen neki parancsokat
küldeni. Ez elsősorban amiatt kellett, hogy ne kelljen a helyszínre odamenni, és kézzel megnyomni
a reset gombot, hanem egy parancs határára indítsa újra magát.
––A hibák ellenére tervezitek felrakni az őszi
Mátrixról készült videókat a YouTube csatornátokra?
––Turcsik: Azokat a felvételeket valószínűleg
nem fogjuk, önmagukban nem igazán élvezhetőek. Ellenben van tervünk arra, hogyan hozzuk
mégis nyilvánosságra az őszi Mátrixra készült animációkat – ez egyelőre maradjon meglepetés.

––Milyen élményekkel és tapasztalatokkal
zártátok az őszi Mátrixot?
––Turcsik: Szerintem mindenkinek vegyes érzelmei voltak. Annyira nem volt jó – legalábbis részemről – hogy ennyi munka után előjöttek ezek
a hibák, így annyira nem volt élvezhető nézni a
Mátrixot. Ettől függetlenül viszont így is hatalmas
mérnöki teljesítményt nyújtott az egész csapat, és
erre nagyon büszke vagyok.
––Zsombi: Számomra nagyon nagy élmény volt,
hogy részt vettem a rendezvény lebonyolításában,
ráadásul most csináltam ilyet először. Az, hogy
több, mint a háromnegyede működött, nekem
már egy siker volt.
––Ádám: Valamennyire szomorú voltam az elején, de ez valahogy átalakult bennem később motivációvá.
––Turcsik: A schönherzes közösségnek is nagyban köszönhető, hogy nem volt annyira negatív
hatása a szervezőkre – igazából nem jöttek utánunk fáklyákkal, szóval annyira csak nem lehetett
rossz.
––Ádám: A Mátrix felújításával egyébként
több célunk is volt. Egyrészt szükséges volt már
a hardverek lecserélése, de másrészről azt szerettük volna, hogy a schönherzesek újra magukénak érezzék a Mátrixot. Az előző hardvereknél
ha probléma volt, akkor a régi embereket kellett
visszahívni, és megismerni a komponensek működési elvével kapcsolatos emlékeiket. Most viszont
itt van Zsombi is mint másodéves hallgató, aktívan
részt vesz a szervezésben, és alapvetően is látszik,
hogy felfrissült az a közösség, aki ezzel foglalkozik, és aki ezt magáénak érzi. Szerintem ezt a célt
teljesen elértük az őszi Mátrixszal: most mindenki
érzi, hogy ez picit más, hogy ebben most ő is benne van, és ez szerintem nagyon király.

––Nagyon jó hallani, hogy nem törte le egyáltalán a lelkesedéseteket.
––Zsombi: Számomra nagyon meglepő volt látni, hogy akik kint voltak a töltésen, alapvetően élvezték. Oké, persze, volt hiba itt-ott, de mindenki
tudta, hogy ez most egy vadonatúj dolog, és így is
kezelték.
––Turcsik: Több volt belőle a viccelődés, mint a
felháborodás, és ez azért nekünk is sokat segített
pozitívabban fogadni a történteket.
––Láttam, hogy van egy LED-panelek felszerelését nyomonkövető oldalatok, és ez teljesen publikus. Ezzel mi volt a célotok?
––Zsombi: Elsősorban ez egy visszajelző felületnek készült, debugolásra az DHCP szerverhez.
––Ádám: Korábban is volt egyébként ilyen táblázat arról, hogy hol működik és hol nem a mátrix,
ami a felszerelő csapatoknak is segít. Ha valakinek
elfogyott a munkája, vagy végzett egy szinttel, akkor ez alapján tudja megnézni, hogy melyik az az
emelet, ahova még vissza kell menni, vagy akár
azt, hol nincs egyáltalán felszerelve még.
––Ádám, említetted, hogy a panelokat is
hamarosan elkezditek lecserélni. Várható,
hogy CST Mátrixra már teljesen újak kerülnek ki, vagy ezt alapvetően az őszi Mátrixra
tervezitek?
––Ádám: Azt tervezzük, hogy egy prototípust
elkészítünk az elkövetkezendő két-három hétben,
és a CST Mátrixon már egy vagy két ablakot az új
panellel világítunk meg. A CST Mátrixon ezeket is
szeretnénk kipróbálni élesben. Az új panelek bár
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lehetővé teszik a függőleges felbontás növelését,
ezt nem tervezzük kihasználni. Két dolog miatt
szeretnénk lecserélni őket: egyrészt a szakadás felismerése egy elég hasznos funkció, ezt már támogatni fogja az új panel. Másrészt a színfelbontást
is növeljük majd. Bár erre közvetlen igény nincs,
a fehéregyensúly jobb és egységesebb beállítására nagyon is van. Ezt az új paneleken a nagyobb
színfelbontásnak hála el fogjuk tudni érni. Azt még
kiemelném, hogy ezen a projekten Fraknói Tamás
dolgozik kiemelkedően a SEM-ben jelenleg. Gyakorlatilag ő tervezte az egész új panelt.

––Ádám: A technikai újításokról annyit, hogy az
a legfontosabb, hogy egyrészt a nézők, másrészt a
felszerelő csapat, harmadrészt pedig a fejlesztők
is jól érezzék magukat. A nézők élményét akarjuk
növelni például a fehéregyensúly beállításával, a
felszerelő csapat élményét akartuk javítani azáltal,
hogy egy stabil hardvert adunk, amit jóval kézenfekvőbb bekötni, illetve a fejlesztőcsapat hangulatát és élményét próbáljuk bővíteni például olyan
dolgokkal, amikről Zsombi is beszélt, és olyan új
dolgokat próbáljunk ki, amitől a Mátrix is stabilabban működik.

––Ezeken felül terveztek bármiféle technológiai felújítást még a jövőre nézve?
––Ádám: Én egyelőre az idei őszi Mátrixra úgy
tekintek, mint egy fényre az alagút végén, viszont
addig még a tavaszi Mátrix által felállított kerítésen át kell mászni. Ennél tovább nem látok.
––Turcsik: Nekem sincs most különösebb tervem – egyelőre a mostaniakat szeretnénk bevezetni.
––Zsombi: Részemről egy ötlet van, de ehhez
határidőt nem tudok mondani. A kijátszó szoftver régi csomagformátumát szeretném lecserélni. A jelenlegi működése ugyanis sok helyen nem
egyértelmű, nincs is ledokumentálva, nehéz belőle
dolgozni, továbbfejleszteni meg még nehezebb. A
legnagyobb hibája az, hogy nagyon leterheli a hálózatot, konkrétan broadcastoljuk a csomagokat a
formátum miatt. Egyrészt ezt szeretném lecserélni
multicastra, másrészt az új panelek már nagyobb
méretekkel is fognak dolgozni a nagyobb színfelbontás miatt, így emiatt is érdemes lesz lecserélni.

––A tavaszi CST Mátrixról mit lehet tudni?
Mit árulhattok már el?
––Turcsik: Pont most vagyunk még a tavaszi
Mátrix kiforrásának fázisában, amikor a legtöbb
nagy döntést hozzuk, szóval még nem minden biztos, így például a helyszín sem. Azonban előfordulhat, hogy nem a töltésen lesz.
––Ádám: Az biztos, hogy a Schönherz oldaláról
fogjuk vetíteni. Ugyanúgy, ahogy eddig megszoktuk, a déli oldalon. Ami még érdekes lehet, hogy
interaktívabbá akarjuk varázsolni a Mátrixot. Szeretnénk, hogy a résztvevők közvetlenebbül – közel
valós időben – tudják a Mátrix által adott képet
módosítani. Részleteket még nem árulunk el, szeretnénk, ha meglepetés maradna.
––Akkor ha jól értem, ez most merőben más
lesz, mint amit eddig megszokhattunk?
––Ádám: Így igaz. Ezt most nem is tervezzük
akkora résztvevőszámra. A célunk a felszereléssel elsősorban az, hogy az őszi alkalom előtt

csináljunk egy teljes tesztet az egész rendszerre.
Bár úgy gondoljuk, a hibákat kijavítottuk, az őszi
Mátrixnak is úgy indultunk neki, hogy egy hazárdoktól mentes rendszert fogunk használni, mégsem így sikerült. Sajnos arra nem találtunk ki még
módszert, hogy a teljes felszerelést mint tesztelést
helyettesítsük. Ősszel ugyan egy teljes X-et kiraktunk a kollégiumra, de nem jöttek elő ezen a már
említett hibák – az ablak felcserélés például nem is
jöhetett volna elő. Szeretnénk tehát most egy főpróbát csinálni, viszont felszerelni a teljes mátrixot
egy teljes nap, és pazarlás lenne nem adni ebből
semmit az embereknek. Ha már úgyis felszereljük,
akkor mindenkinek legyen belőle egy kis haszna.
––Mit üzennétek az olvasóinknak?
––Zsombi: Én szívesen fogadok új ötleteket még,
szóval ha bárkinek van bármi új ötlete, jelezze nekünk mindenképp.
––Ádám: Ha bárki szeretne akár a felszerelő csapathoz csatlakozni, akár bármilyen módon segíteni a munkánkat, akkor bátran írjon a
matrix@sch.bme.hu címre egy e-mailt, hamar fogunk rá válaszolni, és várjuk szeretettel a
csapatba.

Bodnár Zsombor, Kiss Ádám és
Turcsik Máté válaszai alapján
Sipos Fanni Emma és Tóth Nikolett
Szőnyegi Dóra, Kiss Ádám
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OKTATÁS

ADATBÁZISOK
LÉLEKVÁNDORLÁSA
Interjú Gajdos Sándorral
A GAJDOS SÁNDORRAL KÉSZÜLT INTERJÚT MÁR OLVASHATTATOK AZ IMPULZUS 2014. ÉVI, XLII. ÉVFOLYAM
2. SZÁMÁBAN, MELYNEK FOLYTATÁSÁT A BLOGON IS MEGTALÁLHATJÁTOK, DE AZÓTA TÖBB VÁLTOZÁSON IS
ÁTESETT AZ ADATBÁZISOK TANTÁRGY. EZEKRŐL KÉRDEZVE INDULT A BESZÉLGETÉS, DE A VÉGÉRE MÁR AZON
GONDOLKODTAM, LEHETSÉGES-E, HOGY A CIVILIZÁCIÓ EGY FŐNIX, AMI IDŐRŐL IDŐRE ELPUSZTÍTJA MAGÁT,
DE ÚJRA SZÜLETIK EGY ATOMBOMBA HAMVAIBÓL.
––Hogyan változott az Adatbázisok tananyaga az évek során?
––Noha az adatbáziskezelésnek rengeteg ága,
boga, területe van, az Adatbázisok mégis egy
szakmai alapozó tárgy, mint például a matematikusok számára az analízis. Nem most találták ki,

Gajdos Sándor
Adatbázisok, Adatbázisok elmélete oktató, TMIT

ezért mára jelentős mértékben letisztult, és fel
sem merülhet, hogy mélységeiben bárkinek meg
akarjuk, vagy tudjuk tanítani. Egy félévbe nagyon
kevés fér bele, és azt is mindig az alapoktól kell
felépíteni. Bár az ember szeretne többet és újabb
dolgokat tanítani, sajnos inkább az ellenkezője
valósult meg. 20 évvel ezelőtt az osztatlan képzés idején pl. minden tétel
bizonyítása is a standard követelmények része volt, és ennek szükségessége nem is kérdőjeleződött meg. Viszont
előtte mindenkinek el kellett végezni
a Matematikai logika, Formális nyelvek,
Algoritmuselmélet, Operációs rendszerek
c. tárgyakat, ami kellő alapozást adott
az Adatbázisokban előkerülő elmélethez. Ezért egyrészt gyorsabban lehetett haladni az anyagban, másrészt a
hallgatók érzékelhették, hogy az említett tárgyak absztrakt alapozása kézzelfogható alkalmazásra talált. Az első
csapást erre a jól felépített oktatásra a
kétlépcsős képzés bevezetése jelentette, amikor eltűnt „alóla” több alapozó
tárgy. Emiatt az Adatbázisok előadások
idejében pl. elsőrendű logikát kellett
tanítani, amitől a hallgatóink adatbáziskezelésből nem lettek okosabbak,
másrészt ugyanaz a tananyag nehezebbé vált. Ekkor a bizonyításokat már
csak azoktól vártuk el, akik négyes-ötös
jegyet szerettek volna kapni. A korábbi trend folytatódott 2015-ben,
amikor az Adatbázisok 5. féléves tárgy-

ból 3. féléves tárgy lett, és mivel így már sem az
Operációs rendszerek, sem az Algoritmuselmélet alapozására nem lehetett építeni, borítékolható volt,
hogy még több hallgatónak fog nehézséget jelenteni. Nincsenek csodák: egy információs rendszerben is az adatbáziskezelő az operációs rendszeren
„ül”. 2017-ben a kontaktóraszám-csökkentés elvitte a tárgy tematikájának mintegy negyedét, ezzel
olyan fejezeteket, ami megfosztotta a BSc-s hallgatóinkat – többek között – az elosztott adatbáziskezelés megismerésétől, noha több évtizedes, de ma
is stratégiai jelentőségű technológiáról van szó.
Egyúttal eltűntek azok a részek is, amelyekből a
legszebb bizonyításokat lehetett bemutatni. Ezzel
egyidőben született egy új MSc tárgy Adatbázisok
elmélete néven, ami ugyan tartalmazza az Adatbázisokból kikerült fejezeteket, de azt már nem kötelező minden informatikushallgatónak felvennie.
––A tantárgy oktatási módszertana hogyan
változott?
––Azóta, hogy 2007-től a tárgyhoz a laborok
mellé már gyakorlatokat is kínáltunk, csak a 2017.
év hozott érdemi változásokat, amikor a laborok
egyazon félévre kerültek, mint az elméleti előadások (korábban egy félévvel később követték
az elméletet). A legfontosabb elvek azonban így
is változatlanok. Viszonylag kevés tényanyagot
kell megtanulni, de azokat gazdag kapcsolatrendszerben, a megértés és alkalmazás képességének a szintjén. Aki csak magolni próbál, az jelentős nehézségekkel találja szembe magát, hiszen
egy szóbeli vizsgán ez pillanatok alatt kiderül. Az
Adatbázisok egy nagyon jó tárgy arra is, hogy a
diákjainknak a szakterületen belüli gondolkodási
képességeit csiszolja, fejlessze. Jól le lehet rajta
mérni azt, ki mennyire vette a fáradságot, hogy
végiggondolja a miérteket. Az én hitem szerint egy
mérnök számára ugyanis a „miért” a legfontosabb
kérdés. Szerintem nincs értelme úgy tanulni egy
reáltárgyat, hogy ezt a kérdést gyakran fel ne tennénk. Az oktatásunk szellemisége már kezdetben
is a megértésre, az alkalmazási képesség elérésére épült. Ahogy haladtunk előre az időben, nőttek
a hallgatói létszámok, a legmarkánsabb nehézségek abban mutatkoztak, hogyan lehetne a tárgynak ezt a jellegét megőrizni. Amikor elindultunk 60
diákkal, akkor nem voltak ilyen problémáink. Ők

még nagy többségükben azért jöttek ide, mert az
idejük legnagyobb részét tanulással akarták tölteni, nagyszerű informatikusok akartak lenni, nem
papírt akartak szerezni. A létszám növekedésével
egyre többen lettek, akik már messze nem így tanulnak. Ezért egyre nagyobb kihívás az egyre több
diákot a korábbi színvonalon oktatni, és a korábban megszerezhető ismeretekkel és képességekkel továbbengedni. Kezdetben nem volt gyakorlat
a tárgyból, ennek ellenére akkoriban a diákjaink
mégis alkalmazás szinten meg tudták tanulni a
tárgyat. Hasonló megfontolásból gondolták a labort is összevonni az elmélettel, ezzel is valamilyen eredményességet próbál meg fokozni a Kar.
Véleményem szerint soha nem fog kiderülni, hogy
az elméletet ilyen körülmények között valóban
könnyebben sajátítja-e el az informatikus átlaghallgató, ugyanakkor bizonyosan szegényebb lett
mindenki azokkal területekkel (adatbáziskezelés
Java-ból, XML alapú adatkezelés, SOA-REST alapú
információs rendszer fejlesztése), amelyek az ös�szevonás és óraszámcsökkentés miatt kikerültek a
laborunk anyagából. Mivel ezt a HK egyhangúlag
támogatta, később beszélgettem erről HK-sokkal,
felvetve, hogy hogyan tudták egyáltalán megszavazni a kontaktóraszám-csökkentést, amikor a HK
egyik legfontosabb feladata az SZMSZ-e szerint,
hogy segítse az oktatás színvonalának emelését. Meglepetésemre a válasz az volt, hogy mert
amúgy is törvény írta elő a kontaktóraszám-csökkentést. Ez esetben viszont egyáltalán nem volt
értelme róla szavazniuk.
––Az MSc-s tárgyról tudnál mesélni?
––Sok tapasztalatunk nincs, mivel most fut
másodszorra, sőt, még azt se lehet mondani,
hogy kiforrott a tematikája. A már említett kontaktóraszám-csökkentés keretében a cél az volt,
hogy a nehezebben emészthető, absztraktabb
részeket próbáljuk egy MSc-s tárgyba áthelyezni. Így került ide a normalizálás alapú sématervezés és az elosztott adatbázisok működése.
Nem felmenő, hanem vízesés jelleggel, egyik
évről a másikra. A korábban még eredeti Adatbázisokat hallgatók két év múlva lehetőséget
kaptak, hogy az MSc-s tárgyat is hallgassák. Ezért
a tárgy első futásakor nem volt értelme azt a tematikát leadni, ami a BSc-s tárgy kivett részeit
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tartalmazta, hiszen ezekből a tárgyat felvett
hallgatók igen nagy többsége már levizsgázott.
Részben egy ad-hoc tematikát kellett tehát kitalálni, mely számukra is izgalmas és hasznos
lehetett. Tudtuk azt is, hogy amit ott elmesélünk, az két év múlva már nem fog beleférni. Az
viszont biztos, hogy a big data és a NoSQL világában kell hallania a diákjainknak az elosztott
adatbáziskezelésről.
Alapvetően kötelezően választható az Adatbázisok elmélete, de szabadon választhatóként is fel
lehet venni, illetve más egyetemekről is jönnek
ide MSc-re, így olyan tematikát kell a maradék
időkeretbe kitalálni, ami ennek a heterogén populációnak az érdeklődésére is számot tud tartani.
Egyelőre nehéz arról beszélni, hogy jelenleg hogy
állunk, bevált-e a tárgy, szeretik-e.
––Miről szól még a tárgy, a kimaradt BSc-s
anyagon kívül?
––Követelmény-specifikus módszerekkel tanítunk adatstruktúrákat tervezni. Klasszikus mérnöki feladatokat oldatunk meg a hallgatóinkkal, amin
keresztül jól lehet látni, hogy a specifikációknak
a különbözősége milyen markáns hatással lehet
az adatstruktúrákra, és ezen keresztül egy információs rendszer végső hatékonyságára. Így kiderül, hogy mennyivel jobbak ezek az egyedi módszerek, mint az egyszerűbb, általánosabb célra
használtak.
––Tartotok gyakorlatokat is a tárgyból, vagy
csak előadás van?
––Kontaktóra keretében csak előadást tartunk,
de emellett nagyfeladat és zárthelyi is van, sajnálatos módon nem sikerült vizsgás tárgyat csinálni belőle. Mi azt szeretjük, amikor a félév végén leülünk
beszélgetni, mert ott nincs mellébeszélés, puskázás, kétértelmű fogalmazás. Ha nem egyértelmű,
hogy valóban érti-e a hallgató, amiről beszél, akkor
vissza lehet kérdezni. Ez korrektebb értékeléshez
vezet, ami a hallgatónak is jobb. Az összes MSc-s
kötelezően választható tárgy félévközi követelményes, valószínűleg azért, hogy kellő mennyiségű
félévközi feladatot kapjanak a hallgatók. Bár én
nem értem, hogy a vizsga miért zárná ki azt, hogy
a hallgatókat félév közben is rendszeres munkára
lehessen szorítani, valahogy mégis ez alakult ki.
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A nagyfeladatnak van egy védése, ennek
keretében nem csak erről beszélgetünk a diákjainkkal, hanem általában a tárgyban tanultakról is. Mondjuk azt, hogy a tárgyban tanultakkal
kapcsolatos tudást kell megvédeni. A lényeg az,
hogy a diákjaink ne azzal a szemlélettel álljanak a
tanulásának, hogy itt vannak slide-ok, az előadók
elmondták a magukét, a kedvenc kérdéseiket
bebiflázzuk, kipipáljuk a ZH-t, utána úgyis csak
a nagyfeladatot kell beadni, hanem azt érezzék,
hogy a félév végén önálló véleménynyilvánításra
próbáljuk őket késztetni. Szerintem ebből derül ki,
hogy valaki tényleg érti-e, tudja-e, hogy mi mire jó,
hol lehet, és hol nem lehet valamit felhasználni.
Nem abból, hogy adott tesztkérdésre a válasz A
vagy B.
––A BProfosok milyen formában fogják tanulni az adatbázisokat?
––Erről keveset lehet tudni, mert 2019. szeptemberében lesz az első évfolyam, akiknek adatbázisokat oktatunk. Itt a cél az, hogy egy kifejezetten gyakorlatorientált képzést próbáljunk meg az
adatbáziskezelés területén adni a diákoknak. Én
csak távolról látom ezt a képzést, annyira nem is
szerettem volna benne részt venni. Itt nem olyan
oktatásra van szükség, amilyen szellemiségben én
évtizedek óta tanítom a területet – nem rendszertervező képességek, hanem rutinszerű feladatok
nagy biztonsággal történő elvégzése kell. Ehhez
sok tényszerű dolgot is meg kell tanítani, ez nekem nem is annyira vonzó, a profilomba se vág.
––Mennyit tudsz a többi adatbázisos tantárgyról?
––Én csak a szájhagyomány útján ismerem ezeket a tárgyakat, illetve a hivatalos tematikájukból.
Ha arra vagy kíváncsi, hogy vettem-e a fáradságot,
és ezek közül bármelyiket végighallgattam-e, akkor ezt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem.
––Arra gondoltam, hogy ha valamilyen adatbázisos tárgyat oktatnak, akkor megbeszélik-e
a többi adatbázisos tárggyal, hogy mi az, amit
már vettek belőle?
––Amikor tantervváltozások vannak, akkor
történnek egyeztetések. Lássuk be, hogy mivel
az Adatbázisok van legkorábban a tantervben,

innentől kezdve a kérdés az, hogy mi mit tanítunk, és a többiek erre aztán vagy építenek, vagy
nem. Nem mondom, hogy túl gyakran kérdeznek
tőlünk, bár volt már rá példa és természetesen
a tantárgyi adatlapot is meg lehezt nézni. Persze
attól, hogy valaki Adatbázisokból végighallgatott
egy kurzust, aláírást szerzett, sőt, le is vizsgázott,
még nem biztos, hogy évek múlva is tudni fogja az
anyagot, bármennyire is próbálunk komoly, módszeres számonkéréseket tartani. A két év, amíg
a BSc-s tárgytól eljutnak az MSc-sig, nagyon sok
mindent kitöröl a fejekből, és kevesen veszik a fáradságot, hogy felfrissítsék a korábban tanultakat.
A félév első előadásán feltettem pár kérdést, és az
derült ki, hogy ha meg is maradt pár markánsabb
definíció, maga az alkalmazási kontextus felidézése sajnos nem volt jellemző.
Ha a saját tanításunk eredményességével
kapcsolatban ez a tapasztalatom, igazából nem
tudok meglepődni, ha bármelyik kolléga azt
mondja, hogy jó-jó, lehet, hogy ez van a tematikában, és akár még ezt le is adhatták, de hogy
erre közvetlenül nagyon nehezen tudnak alapozni, azt igen nagy problémának érzem. Ha valamit megtanultunk, akkor azt azért tanultuk meg,
hogy utána alkalmazni lehessen. Ha másra nem,
hogy a további tanulmányainkat rá tudjuk építeni. Szerintem ha egyszer az van a tantárgy-adatlapban, hogy a tárgy erre meg erre épít, akkor a
félévet egy erről szóló ZH-val kellene kezdeni.
De ha ezt csak én csinálom meg, akkor majdhogynem mérget lehet arra venni, hogy egy év
múlva az Adatbázisok elméletét alig akarja majd
valaki felvenni. Most vagy komolyan gondoljuk,
hogy megtanítottunk valamit, vagy mi se gondoljuk komolyan. Milyen dolog lenne, ha mindig újra
tanítanánk a szorzást, mert lusta volt a diák bemagolni mondjuk a hetes szorzótáblát?

––Ha választhatnál magadnak egy szuperképességet, mi lenne az?
––Ezzel a kérdéssel sikerült alaposan meglepned. Ami erről hirtelen eszembe jutott, az a
spirituális, időben történő oda-vissza utazgatás
képessége ahhoz hasonló formában, mint ahogy
a három térbeli dimenzióban tudunk utazni. A
négydimenziós téridő felismerése óta ez már nem
annyira vad gondolat, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a részecskefizika utóbbi éveinek eredményei is azt mutatják, hogy hamarosan további
átalakulás várható az időről-térről alkotott fogalmainkban. Állítólag voltak-vannak olyan emberek,
akik rendelkezenek a jövőbe történő spirituális
utazás, egyszerűbben fogalmazva a jövőbelátás
képességével. Ha furcsán nézel rám, megértem,
mert sokan azt gondolják, hogy aki ilyenekről beszél, annak hiányzik egy kereke. Hogy én hiszek-e
benne? Erre azt válaszolnám, hogy nem szokásom
valaminek a lehetetlenségét mindaddig kimondani, ameddig a tételes cáfolatát meg nem ismerem.
Ehhez pedig mindig hozzátartozik egy sor feltétel,
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fizikai utazásra, ami ma
már tény, ráadásul kétféle módszer is ismert rá a
speciális, ill. általános relativitás-elmélet alapján.
Hogyan lehetséges, hogy
egyes emberek úgy érzik, hogy ők spirituálisan
korszakokat voltak képesek bejárni? Nem tudom,
de Nostradamus nem az
egyedüli ilyen, és érdemes elolvasni a nyirkai
jóslatot is.
A válaszomból talán
már sejted, hogy én is
szívesen utaznék így az
időben.
Megnézném,
hogy ez a hihetetlenül
felgyorsult technológiai
fejlődés mire képes, akár
csak 200 év alatt. Szerintem fantasztikus dolgokra, ha az emberiség nem
pusztítja el magát, ill. a civilizációját, hiszen egyes
vélemények szerint nem
ez lenne az első a történelemben. Érdekes kérdés, hogy hány éves is a
civilizáció ezen a bolygón.
Dinoszaurusz lábnyomok
Dedikált, sorszámozott jegyzet, jutalomkönyvként 2016. őszén a legjobb 10 ZH-t író számára
mellett állítólag találtak
amelyek mellett a cáfolat megállja a helyét. Ha
emberieket is, ill. azon is el lehet gondolkodni,
ezek közül csak egy is megváltozik, a mégoly hogy vajon hogyan kerültek a mondavilágunkba
meglepő állítást máris nem cáfolja semmi, tehát
sárkányok. Ne feledjük, hogy Schliemann előtt
akár igaz is lehet valamilyen feltételek mellett.
Homérosz Iliászát (a trójai háborút) is csak meHa a hétköznapi tapasztalatainkkal valami nincs sének tartották.
összhangban, abból még logikailag nem következik, hogy az lehetetlen. Egyre több ismeret gyűlik
Gajdos Sándor válaszai alapján
össze a közösségi tudatban, példák ritkán előSzörfi Jázmin
forduló eseményekre, vagy korábban lehetetlenTóth Nikolett
nek kikiáltott dolgokra, mint pl. a jövőbe történő
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KOLLÉGISTÁK A PARK
FELVIRÁGOZTATÁSÁÉRT
Interjú Czermann Mártonnal, a Park projekt vezetőjével
NOHA A REGGELI ELŐADÁSRA SIETÉSBEN AZ EMBER GYAKRAN ELSIKLIK A KOLLÉGIUM MELLETT TALÁLHATÓ,
GYAKRAN „CSÖVESERDŐ”-NEK IS GÚNYOLT, PARKSZERŰ KÉPZŐDMÉNY EGYÁLTALÁN NEM SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ MIVOLTA FELETT, MONDJUK KI: LEHETNE AZÉRT EZ SOKKAL SZEBB IS. EZ A GONDOLAT AZONBAN
NEM CSAK A MI FEJÜNKBEN FORDULT MEG, EGY CSAPATNYI EMBER KÉT ÉVE AZON DOLGOZIK A PARK PROJEKT
KERETEIN BELÜL, HOGY EGYSZER MAJD EGY ÉLHETŐBB TERÜLETET KAPHASSON A KÖRNYEZŐ LAKÓKÖZÖSSÉG – ÉS ÍGY A SCHÖNHERZ ÖSSZES LAKÓJA. SZERKESZTŐSÉGÜNK EZ ALKALOMMAL A PROJEKT VEZETŐJÉVEL,
CZERMANN MÁRTON (CÖC) NEGYEDÉVES VILLAMOSMÉRNÖK HALLGATÓVAL BESZÉLGETETT.
––Mesélj kérlek a Park projektről! Honnan
jött az ötlet a projekthez?
––A projekt lényege, hogy a Schönherz Kollégium melletti (a bejárattal szemben állva balra található) nagyobb zöld területet tegyük végül szebbé,
mivel a mostani formájában elég tarthatatlan az
állapota: rendezetlen, koszos, ráadásul többnyire
szemétlerakásra használják az emberek. Jelenleg
egyáltalán nem gondozza senki, ezen az állapoton

Czermann Márton
Negyedéves villamosmérnök, Park projekt vezető

változtatni szeretnénk, emiatt jött létre a Schönherz Five-0 keretein belül ez a projekt. Jelenleg
10-15-en dolgozunk rajta. Az egész onnan indult,
hogy tartottunk egy nagyobb brainstormingot,
milyen projekteket valósíthatnánk meg a Five-0-n
belül: ekkor jutott eszünkbe, hogy valamit kezdeni
kellene azzal a területtel. Úgy láttam, hogy nemcsak nekem tetszik az ötlet, hanem rajtam kívül
még sok más embernek is.
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––Miért vállaltad el a projektvezetést?
––Egyrészt meggyőzött a csapat motivációja,
másrészt tudtam, hogy ez a projekt egyedi lesz,
sok különleges kihívással – én pedig nagyon szeretem az ilyen jellegű feladatokat –, így gondoltam,
hogy kipróbálom magam projektvezetőként. Szerencsére a többiek is elfogadtak vezetőjüknek, és
azóta is támogatnak. Örülök, hogy velük dolgozhatok együtt.
––Tudnál mesélni a konkrét terveitekről?
Hogyan képzelitek el az élhetőbb parkot?
––Elsősorban a növényzetet szeretnénk kicsit
„felújítani”. Nagyon sok olyan fa és bokor van
jelenleg a parkban, amik teljesen ki vannak száradva, haldokolnak, vagy látszik, hogy véletlenül
bújtak ki pont ott, nem azért, mert bárki oda tervezte volna. Ezeket szeretnénk eltüntetni, helyettük pedig újakat ültetni rendezettebben. Ezen felül
szeretnénk több virágot is a parkba, továbbá pár
nagyobb, egybefüggő füves területet, ahova ha
jó idő van, akár a kollégisták, akár a környéken
lakók ki tudnak ülni beszélgetni, társasozni, vízipipázni. Szeretnénk ezen kívül padokat is telepíteni, néhányat asztallal együtt.

Gondolkodtunk egy kisebb pavilonon is, hogy akár
esős időben is ki lehessen oda ülni beszélgetni.
Jobb időben szeretnénk elérni azt, hogy akár edzeni is ki lehessen menni a parkba, így egy kis sarkot
szeretnénk szabadtéri edzőparknak kialakítani.
Ehhez tartozna egy kisebb ivókút is. Természetesen szemeteseket is tennénk még le, és a park
kivilágítására is gondoltunk.
––Ezeket mennyire terveztétek meg? Van
konkrét tervrajz, vagy még csak ötletelés
szintjén tartotok? A megvalósítás melyik fázisánál jártok jelenleg?
––Több megbeszélést is tartottunk már azzal
kapcsolatban, hogy mi kerüljön bele és mi ne,
nagyon sok ötletünk volt. Ezeket mind átbeszéltük, hogy megvalósítható-e egyáltalán, illik-e az
elképzeléseinkbe, illetve mit szólna hozzá a környező lakosság és a többi kollégista. Csináltunk
mi magunk is egy kisebb látványtervet, ezt ki is
küldtük a kollégistáknak, és ezen keresztül mértük
a Schönherzben lakók körében, hogy számukra
lenne-e egyáltalán igény ilyesmire, illetve az ötleteinkről mi a véleményük. Erre szerencsére rengeteg válasz érkezett, ami alapján módosítottuk a
saját elképzeléseinket. Rendes tervrajz még nem
készült erről, de szeretnénk ilyet mindenképp.

Erre a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának hallgatóit kértük meg, akik
közül két csoport vállalta is, hogy segít nekünk a
tervrajz elkészítésében.
––Milyen fontosabb állomásai voltak ennek
a projektnek? Milyen lépéseket kellett eddig
tennetek, hogy megvalósulhasson a projekt?
––Ezalatt a két év alatt sok szervezettel kellett
felvennünk a kapcsolatot. Ki kellett deríteni, hogy
ez a terület kihez tartozik pontosan, a rajta lévő
zöld domb pontosan micsoda, kié és mire való
egyáltalán – egy víznyomás-szabályzót rejt egyébként magában, biztonsági okokból van ott a mai
napig, emiatt lebontani se fogjuk tudni. Már ez önmagában véve rengeteg munkát igényelt, és meglehetősen hosszas folyamat is volt, amíg a sokadik
helyre átirányítva, gyakran körhivatkozásba kerülve, de végül ki tudtuk deríteni ezeket az információkat. Felvettük a kapcsolatot a környező lakókkal
is, próbáljuk bevonni őket is a szervezésbe. A Műegyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszék egy
munkatársával, Dr. Tuchband Tamással is beszéltünk, aki egy hallgatójával együtt segített egy rendes alaprajzot készíteni a park jelenlegi állapotáról
jelölve a fák és bokrok pontos helyzetét.
Valójában a többi munka is főleg ilyen szervezési és kommunikációs feladat volt: beszéltünk már
a városüzemeltetéssel és az Önkormányzattal is,
mindezt azért, hogy kiderítsük, az elképzeléseinkből egyáltalán mi valósítható meg, mit tudnának
ők vállalni. Erre egy konkrét

példaként megemlíteném, hogy volt például tervben egy kinti sütésre alkalmas hely kialakítása,
amiben rejlő lehetőségek kiaknázásához mind a
XI. kerületi önkormányzati képviselőt, mind pedig
a tűzoltóságot meg kellett keresni.
––A fákkal mik a terveitek? Csak az elhalt
növényeket szeretnétek kivágni onnan, vagy
továbbiakat is?
––Semmiképpen se szeretnénk egészséges fákat kivágni. Jórészük egyébként egészen jó állapotú, mindössze egy vagy kettő elhalt van. Az ilyeneket szeretnénk természetesen eltüntetni.
––Mennyi segítséget kaptatok a projekthez,
és kiktől?
––Nagyon sokat számít egyrészt a Szent István
Egyetem tájépítész hallgatóinak, másrészt a BME
Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének segítsége is, hisz ezek olyasmik, amiket magunktól
a szakértelem hiánya miatt nem tudtunk volna
megoldani. Kollégiumi részről is kapunk rengeteg
támogatást, elsősorban a Kollégiumi Bizottságtól.
Például, ha olyat szeretnénk csinálni, amihez az
üzemeltetés engedélye kell, ahhoz rögtön közbenjárnak, és segítenek nekünk – így volt ez a kertészkedős alkalomnál is. A lakóközösség oldaláról
is kapunk támogatást, hisz ők is szeretnék, hogy
a park szebb legyen – bár velük kicsit nehézkes
néha a tárgyalás.
––Milyen nagyobb nehézségekbe ütköztetek
a projekt során?
––A legnagyobb nehézség az összes
szervezet felkeresése
volt,

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

és az információ keresés végére jutni. Ez nagyon
sok időt és embert igénybe vett, ami fárasztó volt,
hogy gyakoribb volt a kudarc, mint a sikerélmény
és a siker se volt feltétlenül kézzelfogható, pláne
nem látványos. Az alaprajz és a tervek elkészítése
is nagy nehézségbe ütközött eleinte a szakértelem
hiánya miatt. Ilyet senki nem csinált még a csapaton belül, ezt is ki kellett találnunk, hogy hogyan
lehet egyáltalán ilyesminek nekifogni. Ami még
problémát okozott – és okoz még jelenleg is –,
hogy alapvetően kézzelfogható eredmény, szemmel látható fejlődés nem látszik a projektben. A
célja az egésznek ugyebár az, hogy majd a végén
kialakítsunk egy új parkot, egy szebb környezetet,
de ez valószínűleg egy adott beruházás keretein
belül fog majd csak az Önkormányzat részéről
megvalósulni – ha egyáltalán sikerrel járunk –, addig viszont nem nagyon lesznek részeredmények.
Ezzel sajnos együtt kell tudnunk élni. Ettől függetlenül úgy látom, hogy nem veszítik el a motivációjukat a tagok.
––Ha jól tudom, november elején a koli lépcső melletti zöld területeket rendbe tettétek,
illetve a betonládákat is kigazoltátok. Erről az
alkalomról tudnál mesélni?
––Ez a kis kertészkedés egy szombat délelőttön került megrendezésre. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, a Főkert Zrt.-től is kaptunk segítséget,
ők adták kölcsön a szükséges
eszközöket: gereblyéket, kisebb
fűrészt, lapátot, seprűt, talicskát,
kukászsákot, stb. Előzetesen át is
beszéltük velük, hogy hogyan lenne érdemes rendezettebbé tenni
ezeket a területeket, mire figyeljünk. Ezt az első alkalmat a Five-0
csapatával intéztük el, közülük
pedig majdnem mindenki ott volt,
így 3-4 óra leforgása alatt szinte be
is fejeztünk minden munkát. Tavasszal tervezünk még egy másik
felvonást is ebből a kertészkedésből, amikor beültetjük a kollégium
körüli betonládákat növényekkel,
virágokkal. Itt már szeretném, ha
majd a kollégisták is jönnének

38

és segítenének a kertészkedésben. Ha jól tudom,
erre van is igény: mostanában szerveződik is egy
olyan csoport a kollégiumban, akik szívesen foglalkoznának ilyennel, akár a kolin belül is.
––Mit gondolsz, mikorra fogjátok tudni lezárni a projektet?
––Nagyjából egy éven belül szerintem le fog
zárulni ez a projekt. A szükséges információkat
összeszedtük már javarészt, egy éven belül pedig szerintem már mondhatjuk azt, hogy minden
aspektusból megvizsgáltuk a dolgot, így úgy gondolom, eléggé közelítünk már a célhoz, és csak remélni tudom, hogy pozitív kimenetele lesz. Főleg,
ha figyelembe vesszük azt is, hogy nemrégiben
kaptunk egy írásos beleegyezést a városüzemeltetés parkfenntartási osztályától, melyben az áll,
hogy tavasszal ki fognak jönni gondozni kicsit a területet. Ez remélem nem annyiban fog kimerülni,
hogy csak összegereblyézik, hanem rendesen karban is tartják, átláthatóbbá, rendezettebbé teszik,
visszavágják a növényeket is. Talán még ültetnek
is párat. Azt gondolom, hogy lesz ennek hozadéka,
még akkor is, ha valamiért végül mégse járnánk
teljesen sikerrel.

Czermann Márton válaszai alapján
Haraszti Kámea és Tóth Nikolett
Halász Viktória, Tóth Nikolett

ÍGY VÁLIK A
MOBILTELEFON
ARANNYÁ…
…MEG EZÜSTTÉ ÉS BRONZZÁ. AZAZ ARANYAT ÉRHET A HASZNÁLT MOBILTELEFONUNK VAGY BÁRMELY
ELEKTROMOS ESZKÖZÜNK. JÓL HANGZIK, BÁR NEM TELJESEN ÚGY VAN, AHOGY EZ ALAPJÁN GONDOLNÁNK. A
KÖVETKEZŐ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKON ILYEN ALAPÚ, KÜLÖNLEGES ÉRMEK KERÜLNEK A DOBOGÓSOK NYAKÁBA.
EZEK SZERINT NEM ÉRDEMES CSAKÚGY KIDOBNI A HASZNÁLT KÜTYÜJEINKET, HANEM KERESHETÜNK NEKIK
MEGFELELŐ, KIJELÖLT GYŰJTŐHELYET TANULVA A SZERVEZŐKTŐL, HOGYAN LEHET ŐKET JÓL FELHASZNÁLNI!
A sporteseményeket követve vagy a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt érdeklődve
már sok elvetemült ötlettel találkozhattál. Nos,
ezekből óriási dolgok születhetnek. A következő
olimpia rendezői megálmodták, hogyan tehetnek
ők is a környezetünkért, és hogy hogyan vehetnék
rá erre a japán polgárokat is.
A japánoknál is – ugyanúgy, mint egy átlagos
háztartásban – kallódik otthon egy-két régebbi
mobiltelefon vagy kisebb elektronikus eszköz,
amivel már úgysem tudnak mit kezdeni. Pedig mégis: a 2020-as tokiói játékok helyezettjeinek medáljai ezek felhasználásával készülnek.
Ez a Tokyo 2020 Medal Project. Ennek a programnak a keretében a szervezők hozzávetőlegesen 5000 arany-, ezüst- és bronzérmet
készítenek az Olimpiai és
Paralimpiai játékokra.

Bár nem ez az első törekvés a medálok újrahasznosított fémből készítésére, de mégis
ők az úttörők benne, ugyanis – mint már említettem – a folyamatba bevonják a lakosságot.
2017. áprilisától egészen 2019. március 31-ig várták a felajánlásokat.
2018. októberi adatok szerint 28,4 kg arany,
3500 kg ezüst és 2700 kg bronz gyűlt össze, ami az
első esetben 93,7, a másodikban 85,4, a harmadikban pedig 100 százalékban lefedi a szükségletet.
Ezen adatok szerint sikerült megvalósítani az álmot, ezzel ösztönözve mindenkit, hogy álmodjunk
nagyot és legyünk bátrak a megvalósításban!

Virág
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ÍGY HÚSVÉTOZUNK MI
MÁR MÁSODIK ÉVE, HOGY A BME-N MEGESIK A LEHETETLEN: TAVASZI SZÜNET! (MOST VAJON MILYEN FORRADALOM KÉSZÜLHET?) A SOK EGYETEMI TAVASZI FÉLÉVES FÁRADOZÁS KÖZBEN BIZTOS TI IS
VÁGYAKOZVA EMLÉKEZTETEK VISSZA A KÖZÉPISKOLÁS EGY, ESETLEG MÁSFÉL HETES PIHENÉSEKRE, AMI RENDSZERINT EGYBEFŰZŐDÖTT A HÚSVÉTTAL. A HÚSVÉT EGY RÉGI TRADÍCIÓ, ÉS BÁTRAN ÁLLÍTHATJUK – VALAMINT
ALÁBB OLVASHATJÁTOK A BIZONYÍTÉKOT IS –, HOGY ORSZÁGRÉSZENKÉNT, SŐT CSALÁDONKÉNT IS VÁLTOZIK
ÜNNEPLÉSÉNEK MÓDJA. PONTOSAN A FENTI OKOK MIATT GONDOLTUK ÚGY, HOGY ÉRDEKES LENNE MEGOSZTANUNK VELETEK A SAJÁT SZTORIJAINKAT HÚSVÉTOLÁSUNK MÓDJAIRÓL.

Bár így, hogy a közvetlen családunk gyermek tagjai javarészt mind
felnőttek, és már nem igazán ragaszkodunk a régi hagyományainkhoz,
kiskoromban szinte minden húsvétot a nagymamáméknál töltöttünk.
A locsolkodás szinte természetes, hogy minden évben megvolt, és arra
is emlékszem, hogy a papám által használt kölnit szerettem mindig
is a legjobban. Amíg még hittünk a húsvéti nyusziban, szokása volt
mamáméknak elrejteni pár húsvéti tojást is a kertben. Ilyenkor egész
hosszasan le lehetett kötni minket a vidám keresgéléssel.
Ha húsvét, akkor nekem azonban nem a szokásaink jutnak először
eszembe, hanem egy konkrét dátum, amikor mamámék beszerezték az akkori német juhász kutyájukat, Szultánt. Első emlékem vele
kapcsolatban, hogy ki se tud mászni a kartondobozból, amiben
hazahozták. Gondoltam, kiveszem, hogy segítsek neki, majd szegény
kiskutya csak megnyalogatta volna az arcomat, én pedig ijedtemben
eldobtam szegényt, mert azt hittem, meg akar harapni. Majd ezt követte 13 év, ami alatt szinte együtt nőttünk fel Szulival. Ha valaki, ő tényleg
a világ legjobb kutyusa volt.
Niki

SZERKESZTŐSÉGI PILLANATOK

Kisgyerek koromban a húsvét olyan volt, mint a legtöbb kisfiúnak lehet. Hétfőre
megtanultam egy szép locsolóverset, majd édesapámmal körbejártuk a várost, és
meglocsoltuk minden nőnemű ismerősünk és rokonunk. Ezt annak idején nagyon
élveztem, mert mindig kaptam rengeteg csokit.
Aztán a gimnáziumi éveim alatt ez a szokás kezdett elhalni, ezért kerestem
egy másik alternatívát a locsolásra. Ekkor egy már több éve együtt locsolkodó
társasághoz csatlakoztam. Ennek a csapatnak megvan a saját kis szokása, amit azóta
is követ: mindenkinek, akit meglocsolnak, külön személyre szóló verset írnak. Így
indulunk neki hétfő reggel mindannyian – felülünk a biciklire, és indulunk a csapat
ismerőseit meglocsolni. Ez a folyamat még a személyre szóló vers után sem
mondható hagyományosnak, hiszen mindenkinek saját „fegyvere” van.
Az egyik leghagyományosabb a szódásszifon, de szokott lenni
kis locsolókanna vagy épp a vasaláshoz használt spriccelő is. És a biciklizés sem azért van, mert olyan sportosak
volnánk vagy ilyesmi, egyszerűen csak a biciklin nincs zéró
tolerancia.
Én így húsvétozok manapság.
Elvis

A régi időkből néha-néha még feldereng, hogy nálunk is volt egy-két
általános húsvéti hagyomány, mint a tojásdíszítés vagy -keresés, amik az
idő múltával lassan kikoptak. Az utóbbi években számomra már nem a másoknak esetleg már megszokott dolgok miatt kellemes ez az ünnep, inkább csak egy
újabb kitűnő alkalom, hogy együtt legyek a családommal. Ráadásul van egy-két áprilisi születésű
családtagunk, így nem ritkán csap át szülinapozásba az egész.
Persze azért van, ami megmaradt a „nyuszi-hagyományokból”, de az leginkább a sok-sok
finom étel: sonka, kalács, főtt tojás (ami természetesen festett), sok-sok finom zöldség és a nagy
kedvencem, egy jó kis oroszos sóskaleves – bár ennek köze nincs az itthon ismerthez –, ami
remekül passzol a többihez. A locsolkodók ellenben messziről kerüljenek! A család férfi tagjaitól még elviselem – a saját költésű verseiket még öröm is hallgatni –, de tekintve, hogy egy nagyobb város központjában élek, itt ez a
hagyomány leginkább hetekig tartó pacsuli szaggal jár, amit örömmel
kihagyok. Fiúk, ha tojásra vágytok – legyen az csoki, hímes, likőrös –, jobban jártok, ha elém üres kézzel álltok.
Nyuszi hopp, nyuszi hopp!
Legyen kellemes húsvétotok!
Mofla
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SZERKESZTŐSÉGI PILLANATOK

Nálunk a kertvárosban is minden évben megünnepeljük a
húsvétot mind a családommal, mind az ismerőseimmel. Vasárnap
elmegyünk templomba, hétfőn pedig a fiúk meglocsolnak minket,
lányokat. A baráti körben nem a manapság szokásos gyors, parfümös
változatban, hanem a régi hagyományokhoz híven, vízzel.
Húsvét hétfőn már korán reggel hímes, írókázott vagy festett
tojásokkal és finom süteményekkel várjuk őket, akik biciklin, vödrökkel
felszerelkezve meg is érkeznek. A „hideg vizes zuhany” után másnap,
húsvét kedden pedig rájuk ijesztve visszalocsoljuk őket.
Lea

Nálunk a húsvét egy 8-9 órás autózással kezdődik.
Nagyszüleimhez megyünk, akik egy kis faluban laknak
Marosvásárhely közelében. Csak néhány napra tudunk
maradni a tavaszi szünet rövidsége miatt, de azalatt az idő
alatt annyi sonkát, töltött káposztát és kemencében sült
kalácsot eszünk, amennyi csak belénk fér – nem is beszélve
a hazaindulás előtti harcról, hogy még akkor is befér a teljesen megtömött csomagtartóba egy üveg házi paradicsomlé
vagy egy kis szalonna. Húsvét hétfőn a falu szinte minden
férfitagja elindul, hogy meglocsoljon minden lányt, így kön�nyen megfordulhat egy nap alatt akár 40-50 locsolkodó is
a házban. Ezzel jár az a kevésbé kellemes dolog, hogy ez
ugyanennyi különböző kölnit és parfümöt jelent, amit ha
szerencsések vagyunk, akkor a ruhánkra kapunk, ha nem, akkor
pedig a hajunkra. A rengeteg finomságon és azon kívül, hogy
együtt lehetek a nagyszüleimmel, a kedvenc részem az egész
ünnepben a hazaút, amikor láthatom, hogy minden fiatal
lány udvarán a szerelmüktől, vagyis ahogy nagymamáméknál
mondják, a szeretőjüktől kapott hatalmas, színes szalagokkal
feldíszített fenyőfák állnak.

Már kiskoromban is mindig vártam a húsvétot – nem csak
az iskolaszünet miatt. Otthon, vidéken még megmaradt a
locsolkodás szokása. Kisiskolásként körbelátogattuk a
rokonságot és az ismerősöket, minden lányt meglocsoltunk,
és ettünk az süteményből, amivel megkínáltak. Sajnos a
szódásüveggel való locsolás kimaradt az életemből, csak az
osztálytársaim meséiből tudom, hogy milyen lehet.
Egy érdekes szokás felénk, hogy délután már a lányok
locsolnak, azaz csak délelőtt szabad mennie a fiúknak.
Egyetemistaként is őrzöm ezt a hagyományt, azonban
a hangsúly a süteményről és a versmondásról átkerült a
rokonok meglátogatására. Húsvét hétfőn a koliban is meg
szoktam locsolni egy-két lányt.
K. Ádám

Mindig nagyon várom a húsvétot. Régen a húgommal és az
anyukámmal közösen készítettük elő a húsvéti asztalt. Sütöttünk
sütit, csináltunk szendvicseket, és kitettük a pálinkás poharakat
(még a zéró tolerancia előtt). Én kerestem három kosárnak valót, és
szalagokkal díszítettem, majd szépen belerendeztük a csoki tojásokat és
nyuszikat. Ezekkel meg is voltunk kilenc órára és utána csak
hátradőltünk csinosan felöltözve, és vártuk a locsolókat. Ami még
szinte minden évben megtörtént, hogy valami langyos, családbarát,
agyzsibbasztó műsor ment a tévében, és mi kifiguráztuk a bugyuta
történéseket, amiken sokat nevettünk. Ezt a „hagyományt” véletlenül
minden évben sikerül elcsípnem.
Timi

Fanni
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BME CYCLING
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROZÁS
AZ EGYETEMEN

A BME CYCLING EGYETEMI KERÉKPÁROSKLUB
MINDINKÁBB SZÉLESEBB KÖRBEN ISMERT, TAGJAINAK
SZÁMA FOLYAMATOSAN GYARAPSZIK. EZ NEM IS CSODA, HISZEN A CSAPAT SZÁMOS HAZAI MEGMÉRETTETÉSEN KÉPVISELTETI MAGÁT, ÉS EGYRE TÖBB EDZÉST,
SZAKMAI ELŐADÁST, SAJÁT SZERVEZÉSŰ TÚRÁT, VERSENYT KÍNÁL TAGJAINAK. DE LÁSSUK, MIT IS TUD A
KLUB AZ ÉRDEKLŐDŐ KERÉKPÁROS SPORTTÁRSAKNAK
NYÚJTANI!

A 2017 szeptemberében megalakult csapat
az első versenyszezonjában remekül szerepelt.
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság
(MEFOB) időfutam-csapatversenyén 2. helyezést
értek el, de ezenkívül számos megmérettetésen és szakágban is indultak a tagok 2018-ban.
A 2019-es szezonban is cél a MEFOB-on és más
kerékpárosversenyeken való részvétel, melyhez
közösen szervezzük az utazást és a nevezést.
Az idei évadban időről időre lesznek szintfelmérők
és bringás kihívások, amin a kompetitív tagok ös�szemérhetik erejüket, valamint gyakorolhatják a
versenyszituációkat.
A BME Cycling tavasztól őszig heti egyszer tart
közös biciklisedzést. A tavaly őszi közös tréningek
fókuszában a kerékpárkezelési technika és az erőfejlesztés állt, de a szép időjárásnak köszönhetően
hosszú bringázásokra is ment a csapat. Az alapozó
időszak ebben az évben is gyakorlással telt, ezeken az edzéseken Hellner Szelina, a Testnevelési
Központ tanára gondoskodott róla, hogy a résztvevők megerősítsék a bringázáshoz szükséges
láb- és törzsizmokat, fejlesszék stabilitásukat és
mozgáskoordinációjukat. A jó idő beköszöntével
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ismét elindultak a közös országúti tekerések:
bevették Visegrádot, megmászták Dobogókőt,
köröztek a Margit-szigeten, gyönyörködtek Budapestben a Citadelláról, fagyiztak Tahitótfaluban.
Az edzések mindenki számára nyitottak, időpontok és részletek a BME Cycling Facebook oldalán
találhatóak.
Tavaly nyáron először került megrendezésre a BME Cycling Tour, amelyen összesen több
mint harminc fő vett részt. A Budapestről induló teljesítménytúrán négy szakaszon több mint
500 kilométert tekertek a résztvevők. A teljesítőknek végig csak a biciklizésre kellett koncentrálni,
erről a motoros felvezetés, autós kíséret, az Egyedi
Bringa szervízszolgáltatása és a szponzorok
által biztosított frissítés, valamint teszt sisakok és
szemüvegek gondoskodtak.
Az idei BME Cycling Tour április 26-28. között
zajlik majd Párkányból indulva. A háromnapos
eseményen a résztvevők körülbelül 370 km-t
tekerhetnek közel 4000 m szintemelkedéssel.
Az első szakasz a klasszikus Kínok Kínja útvonal lesz dobogókői hajrával (~105 km, 1890 m
szint), a második egy hosszabb kör Szlovákiában
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(~135 km, 730 m szint), végül harmadiknak pedig
jöhet a börzsönyi csúcstámadás (~130 km, 1500 m
szint). Erőnléttől függően lehet csatlakozni a túra
teljes időtartamára vagy egy-egy napra, minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Érdemes azonban
igyekezni a jelentkezéssel, a nevezés ugyanis már
megnyílt, a létszám pedig limitált!
Idén a csapat egy újabb bringás eseménnyel
bővíti repertoárját. Szeptemberben az Egyetemi Sportnap keretein belül tartott Kerékpáros
Napon hegyi időfutam és Everesting Challenge
kerül megrendezésre a Gellért-hegyen. Az útvonal a Gellért tértől a Citadelláig tart. A körülbelül
100 m szintemelkedésű kört tehetik meg a résztvevők egyszer, tízszer, vagy akár 88-szor. A 88 kör
alatt 8848 méternyi (a Mount Everest magassága)
szint gyűjthető össze, ezt a kihívást a legerősebb
és legkitartóbb bringásoknak ajánlják. Aki szereti a
megmérettetéseket, de a 88 kör soknak bizonyul,
figyelje a részleteket a Facebook oldalukon!
Edzések és túrák mellett szakmai előadásokat és egyéb klubprogramokat is szervez a
csapat. Tavaly novemberben a „Teljesítményközpontú sporttáplálkozás” című kerekasztal
beszélgetésen Janota „Johnny” Zoltán, 16-szoros
Ironman, triatlon edző, a BiotechUSA állóképességi
szakértője, valamint Dr. Bakanek György,
sportorvos beszélgetett a közel 100 fős közönség
előtt az állóképességi sportolók számára
megfelelő táplálkozásról. Márciusban pedig
Nagy Zsolt, a Superior Mountain Bike Team edzője
nyújtott segítséget a versenyszezonra való
készülésben az edzéstervezés alapjairól szóló
előadásával. A műszaki érdeklődés kielégítése
sem maradhat el, a hazai kerékpárgyártást testközelből tapasztalhatjuk meg gyárlátogatások
keretében. Betekintést nyerhetünk abba is,
hogyan készülnek el a biciklik a formatervezéstől a
vázhegesztésen át egészen a fényezésig.
Várnak Téged is a rendezvények és közös
edzések!
Keresd
a
csapatot
Stravan,
Instagramon (#BMECycling) vagy Facebookon
(fb.com/BMECycling)!
Varga Vera
Fejes Bence
fejesbence.com

RTX OFF, RTX ON
A videokártyák történelme

A Super Mario Brothers játék teljes forráskódja
40 KB, míg egy képernyőképe 283 KB is lehet
A SIMONYI KONFERENCIA EGYIK LEGJOBBAN VÁRT ELŐADÓJA LEHET SOKAK SZÁMÁRA AZ NVIDIA, ÉS ENNEK
MEG IS VAN AZ OKA. A VIDEOKÁRTYÁK VILÁGÁBAN A CÉG ÉVTIZEDEK ÓTA KIEMELKEDŐ ALKOTÁSOKAT HOZ
LÉTRE, ÉS AZ ÚJ RTX SZÉRIÁJUK EHHEZ MÉRTEN NAGY FIGYELEMRE TETT SZERT – HOGY NEGATÍVRA VAGY POZITÍVRA, AZT MÁR MINDENKI MAGA DÖNTI EL. EZEN TECHNOLÓGIÁK MÖGÖTT AZONBAN TÖBB VAN, MINT AMI
ELSŐRE ESZÜNKBE JUTHAT RÓLUK, ÚGYHOGY NÉZZÜNK BELE EGY KICSIT A VIDEOKÁRTYÁK TÖRTÉNELMÉBE IS.

256X256 PIXELTŐL
AZ ELSŐ GPU-IG
Az első olyan számítógép alkatrész, ami csak
azzal a céllal készült, hogy képet jelenítsen meg,
az IBM Monochrome Display Adapterje, amelyet
1981-ben dobtak piacra. Ezzel elnyerte az első
videokártya címet, annak ellenére, hogy a képernyőket ilyenkor valójában még csak karakterekkel
tudta benépesíteni (ráadásul azt is csak 25 sorban,
soronként 80 betűnyi hosszúságban). Videokártya először csak 1983-ban tudott rajzolni: az Intel
iSBX 275 nyolc színben volt képes 256x256 pixelen
vonalakat, köröket és négyzeteket megjeleníteni.
A videokártya piac első nagy szereplője
1987-ben adott ki először jelentős kártyát: ez volt
az ATI VGA Wonder 16 (akkor még ténylegesen ATI
volt a cég neve is, az AMD csak 2006-ban vásárolta
fel), amely 256 KB memóriával rendelkezett. Ezzel
a családdal az ATI az nVidia és a 3D-s kártyák megjelenéséig uralta a piacot.
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A 3D-s korszak nyitó kártyája a 3DFx Voodoo
volt, mely 1996-ban jelent meg, és olyan játékokat
köszönhetünk neki, mint a Doom vagy a Quake. Ez
a kártya nagyon hamar elfogalalta a piac 85%-át,
aztán az informatikában jellemző sebességgel el
is tűnt. Az nVidia 1997-ben jelent meg első úttörő
kártyájával (miután felhagyott azzal a kísérletezéssel, hogy háromszögek helyett négyszögesítsék a
3D-s formákat, és audiofeldolgozást is integráljanak a kátyáikba), az nVidia Riva 128-cal.
Az „első valódi GPU” az nVidia GeForce 256 volt
1999-ben pusztán azért, mert az nVidia ekkor definiálta ezt a fogalmat, méghozzá úgy, hogy csak a
saját kártyájuk feleljen meg neki minden technikai
részletben. Ettől függetlenül maga a termék hatalmas siker volt, és innentől kezdve a videokártya
piac évtizedekig az ATI/AMD és az nVidia harca
volt, melyben felváltva próbáltak minden évben
egyre nagyobb számítási kapacitással rendelkező
eszközökkel egymásra licitálni.
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ÉN CSAK JÁTSZANI AKARTAM…
…miért kell hozzá ez a sok matek? Valójában a
videokártyák is csak azért különlegesek, mert tudnak számolni – azt viszont nagyon gyorsan.
Ez azért lehetséges, mert míg egy CPU-nak
2-4-8 magja van, addig egy nVidia GTX 980-nak
több, mint 2000. Persze ezek nem ugyanolyan felépítésűek, hanem sokkal egyszerűbbek, és csak
alap matematikai műveleteket tudnak végezni:
nagyon kevéssé hatékonyak akár az olyan dolgok
kiértékelésében is, mint egy if-else elágazás.
Két dologban azonban kiemelkedően jobbak,
mint egy CPU:
• Lebegőpontos számítások, és
• ugyanazon művelet nagy mennyiségű adathalmazon történő párhuzamos elvégezése.
Ez pedig a számítógépes grafika feladatait írja
le: egyetlen pontra könnyen ki lehet számolni egy
árnyékot, tükröződést vagy azt, ahogy a szél fúj egy
anyagot, de általában millió felületre kell ugyanezt
megismételni. Ilyenkor jön jól, hogy a GPU magjai
ezeket az egyszerű feladatokat párhuzamosan el
tudják végezni, míg a CPU feladata lehet minden,
ami komolyabb logikát igényel.
Az általános jellemzők mellett persze gyakran
megjelennek új, kiegészítő technológiák is. Az
nVidia új, RTX szériája például sugárkövetésre van
optimalizálva (az angol ray tracing név miatt változott a GTX RTX-re), ami a legszebb módja a fénysugarak megjelenítésének – ha infósok vagytok,
akkor ez biztosan maradandó emlékeket fog szerezni nektek a Számítógépes grafika tárgyon belül.

DE ANYA, EZ NEM CSAK
JÁTÉKRA LESZ!

Minden akkor vált igazán értékessé, amikor az
nVidia rájött, hogy a videokártya nem csak grafikák
előállítására használható. 2007-ben jelent meg
a CUDA (Compute Unified Device Architecture),
mely egyben egy párhuzamos számítási architektúrát és a hozzá tartozó API-t is szabványosította.
Az azóta készült videokártyákat, amik ezt az architektúrát alkalmazzák, CUDA-enabled GPU-knak
hívják, és lehetővé teszik a programozóknak, hogy
közvetlenül a videokártyán futtassanak számításokat bármilyen feladathoz. Ez történhet C++-ban,

Lara Croft 1996-ban és 2013-ban

majd később erre épül rá az OpenCL, arra pedig
még magasabb szintű könyvtárak… de ettől kezdve a GPU erőforrásai már általános célokra is felhasználhatóvá váltak.
Emlékszem, amikor gimnazista koromban videokártyát akartam vetetni a szüleimmel, el kellett magyaráznom, hogy ez nem csak játékra jó,
másra is használható. Ma ha ezt kéne tennem,
akkor elsősorban a mesterséges intelligenciával (a
neurális hálók tanítása tipikusan könnyen párhuzamosítható feladat) és a bitcoin bányászattal állhatnék elő példának, mivel ez a két leggyakoribb
felhasználása a GPU-knak.

Tóth Ádám
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INSZOMNIA
Fél három, és még mindig nem tudsz aludni, csak forgolódsz az ágyban, és mindenhogy kényelmetlen – betakarózva túl meleg, takaró nélkül túl hideg, a lábad görcsösen túl élénk, az oldaladra fordulva a
nyálad csorog (és különben is, miért, ó, miért nem vagy képes rendesen becsukni a szádat?), a hátadon
fekve pedig abszolút a legrosszabb. És tudod, hogy továbbra se fogsz aludni, mert fáradt vagy, mégse
kapcsol ki az agyad, csak pörgeti végig a saját kis asszociációit, egyik képről a másikra, bárányszámolástól a legutóbb látott rossz filmig és a bérletárakig és a rezsiig és hogy még mindig nem jött meg a fizu, és
ez az a pillanat, amikor előkapod a telefont, és rákeresel az álmatlanságra.
Az álmatlanságról olvasni jó. Leköt, és szinte már elbóbiskolsz a telefon éles fényénél, amikor eszedbe jut, hogy volt az a kínai nő, aki elfelejtette levenni a telefonon a fényerőt esténként, és az körülbelül
ötszáz kis lyukacskát égetett a szemébe. Gyorsan ellenőrzöd hát te is, hogy a kékfényszűrő be van-e kapcsolva, azután rákeresel a „lyuk a szemben”-re a Google-n, majd arra, hogy „kínai nő kilyukadt a szeme”,
és a harmadik találat tényleg az ötszáz lyuk, de a nő tajvani, és felette ott az a „Hamisított kínai óvszer”-es
cikk, így előbb arra nyomsz rá. Nem egy hosszú cikk, nem is különösebben érdekes, de azért végigfutod,
majd vissza a nő lyukas szemére, és már nem is vagy igazán álmos, csak a fáradtság ül a halántékodon,
mintegy figyelmeztetésként, hogy jó volna már aludni.
Jó volna. Igen. Kár, hogy nem tudsz.
Kiderül, hogy a nő két évig használta a telefonját max fényerőn, úgyhogy megnyugszol, bár a gondolattól neked is viszketni kezd a szemed – a nyugalom pedig körülbelül két másodpercig tart, mert rájössz,
hogy a laptopodat viszont határozottan max fényerőn használod a nap minden percében.
Milyen véletlen, pont a múltkor ajánlott az egyik munkatársad egy programot, azt pedig muszáj most
azonnal letöltened, és már a gép előtt is ülsz, elővigyázatosan felkapcsolva az asztali lámpát, kicsit lejjebb véve a képernyő fényerejét – még nem lyukas a szemed, még ki lehet védeni –, rákeresel a programra, megtalálod, telepíted, majd letörlöd, mert vírusos, és jobban tudhatnád, mint hogy minden szart
leszedsz a netről. Emlékszel a Microsoft Toolkites incidensre? Emlékszel? Amikor a böngésződ maradványaiban turkáltál a géped olyan mélységeiben, amikkel eddig még nem találkoztál, és őszintén reméled,
hogy nem is fogsz. Megvan? Az az, bizony. Másik megoldás kell.
A Windowsban van beépített éjszakai fény, ütemezéssel.
Remek, ezzel el is csesztél végtelen időt – apropó, idő, ideje kelni.
Első éjjel, amikor nem alszol. Talán átlépted azt a holtpontot, amikor már nem érzi az ember a fáradtságot, mert viszonylag funkcionálisan tudsz működni. Csak egy kicsit fárasztóbb nap, kicsit lassabb és
nehezebb minden, de végső soron semmi sem változik, és úgy gondolod, a végén még kiderül, az alvás
mennyire túlértékelt.
Az első éjjel – de nem az utolsó, mert azután megint éjjeli három és még mindig nem aludtál egy
szemhunyásnyit, lassan több, mint negyven órája, és a fáradtság súlya egyre erősebb a halántékodon.
Pillanatokra mintha elaludnál, de a tested csak összerándul, és hirtelen éberebb vagy, mint reggel.
Azután cikkeket böngészel – ismét csak az álmatlanságról, az egészségügyi kockázatokról, és mi az internet, ha nem hipochonderek melegágya, de te egészséges vagy, csak nem tudsz aludni, és nem érzed,
hogy ezzel valami baj lenne, azután már a tévé előtt ülsz, nézhető műsort keresel, amíg rá nem jössz, a
sorozatod új évadát pont a múlt héten töltötted le, és most van időd. Hátha elalszol közben.
Nem alszol el. A sorozat túl érdekes, azután pedig a nap felkelt, és ideje lefőznöd a reggeli kávét, bár
nyilvánvalóan nincs rá szükséged.
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A világ sokkal színesebb, fényfoltok cikkáznak a szemed sarkában, de máskülönben minden ugyanolyan, mint tegnap. Lassú. Vontatott. Nem különösebben olyan, ami kihívást okozna, és a nem alvásnak
lehet, hogy fizikai súlya van, de messze nem olyan nehéz, mint ahogy azt az ember több, mint két napos
folyamatos ébrenlét után gondolná.
A mozgások kicsit darabosabbak, de inkább csak mintha kimaradt volna olykor-olykor egy-két képkocka, semmi igazán feltűnő, csak a hiányérzet, hogy a világ megakadt. Csak egy pillanatra, és szinte
azonnal el is felejted, mert miért zavarna téged ilyen kis apróság, miközben a hétköznapjaid monotonságba fulladó ritmusával foglalkozhatsz?
Illetve majdnem monotonság. Érzed magadon a tekinteteket, mintha a bőröd alá kúsznának, és csak
égető érzést hagynak maguk után, mint a kifröccsenő forró víz. Biztosan látszik rajtad, hogy túl régóta
nem aludtál – pedig reggel a tükörben frissnek és üdének tűnt az arcod, emlékszel? Szó szerint ezeket a
szavakat használtad rá, friss és üde. Mosolyogtál, a tükörképed pedig visszamosolygott, és sosem néztél
ki jobban, annak ellenére, hogy végigsorozatoztad az éjszakát. A szemed nem vérzett be, alatta nem
voltak karikák, minden klappolt.
Harmadik éjjel. Éjfélkor már felismered a jeleket – hogy megint nem fogsz aludni, és gondolkozol
azon, hogy másnap orvoshoz mész, de hétvége, és van orvos? Kell lennie, legalább ügyeletnek, de sosem szorultál még rá arra, hogy hétvégén ilyesmivel foglalkozz, és ez picit elbizonytalanít. Aztán gyakorlottan végigböngészed a lehetőségeidet, majd kikötsz a lehetséges orvosi okoknál, aztán a Wikipédián
találod magad, és eszedbe jut, hogy van olyan funkció, hogy dob neked egy véletlenszerű oldalt, és
muszáj most kipróbálni, hisz úgyse alszol még (már), aztán kidobja a Régens szócikket, amin szerepel
Meritneith egyiptomi királyné, és eszedbe jut, hogy volt egy könyv, amit el akartál olvasni – az is egyiptomiakról szólt, de nem jut eszedbe a címe, így megpróbálod körülírni a Google-ben úgy, hogy fogalmad
sincs, miről szól, és talán „A”-betűvel kezdődik.
A legtöbb Kleopátráról szól természetesen, meg ragaszkodik a rómaiak témájához is, és mintha emlékeznél, hogy egyszer bejelölted Goodreadsen, de ott se találod az elolvasandók között – találsz viszont
mást, így a reggel úgy ér, hogy bőgsz egy könyv felett, amire alig emlékszel, de a vége nagyon szomorú,
és gratulálunk, sikerült javítanod az évben elolvasott és bevállalt könyvek közti arányon.
A világ szétesik, és immár teljesen egyértelműen hiányzik minden második és harmadik, és talán
néha az ötödik képkocka is. A képek mint egy alacsony minőségű gif, akadoznak, szaggatnak, és egyértelműen túlexponálták a világot, de valahogy mégse, mert élénkek a színek, és a túlexponált kép talán
nem ilyen, de nem jut eszedbe a szó. Élénkség? Fényesség? A Photoshop biztos tudja.
A hangok elcsúsznak egy pár másodpercet, de furcsamód érthető minden, csak rosszul van időzítve,
és az akadozó kép sem segít. Az egész nagyon álomszerű. A jelenet ugrál, de kinek kellenek az olyan
unalmas részek, mint az utazás a villamoson? Neked biztos nem. Bevásárolsz, az orvost elfelejted, meg
a vajat is, de egy új cipőt azért veszel magadnak, bár semmi szükséged rá, ellenben a vajjal. A vajra
szükség lenne. A vaj jó dolog. Eltereli a figyelmedet arról, hogy mindenki téged figyel, amikor épp nem
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esik ki az utazás, és a tekintetük viszket, a karodon, nem a tarkódon, és
idegesítő, és fájdalmas, és nem tudod, miért csinálják ezt, nincs semmi
furcsa rajtad, reggel még minden rendben volt a tükör előtt, a tükörképed is megmondta, emlékszel?
Aznap este kiderül, hogy nem várhat, így leugrasz az éjjel-nappaliba, ahol drágább, de legalább most már van vajad, és akkor nekiállsz
főzni. Lehet, hogy nincs szükséged soha többé alvásra – ha a szervezeted nem követeli, akkor nem lehet olyan fontos, nem? Különben már
rég összeestél volna. Lehet, ez lesz a szuperképességed, ami igencsak
hasznos, mert az utóbbi pár éjszaka alatt produktívabb voltál, mint az
elmúlt pár hónapban összesen. Az alvás a gyengéké, és te erős vagy,
rég túlléptél ezen a formális apróságon. Mint a cikk, amiben írtak arról,
hogy feltaláltak egy alvást helyettesítő orrcseppet Amerikában, és a kísérleti majom sokkal jobban teljesített, mint azok a társai, akik aludtak, és
egyértelmű, hogy te is ebbe a kategóriába tartozol, bár a világ nincs meggyőződve erről, mert akadozik, de majd hozzászoksz ehhez is.
És akkor végre van időd kipróbálni pár receptet, és rutinosan állsz neki immár
keresgélni hajnali egykor, sütit sütsz, meg azt a furcsa gesztenyés-túrós gombafejes
izét, amit a neten találtál egyszer, és véletlenül pont minden van hozzá a hűtőben.
A gesztenyés-túrós gombaizé katasztrófa, a süti viszont finom, bár utána nem emlékszel az
ízére, csak tudod, hogy finom volt. Sok mindenre nem emlékszel, belegondolva, de a nap felkel, az
éjjelt sikeresen átfőzőcskézted, és minden rendben.
Negyedik napja nem aludtál. A világ neonszínű körülötted, a napfény fényes gömbökre bomlik,
ahogy a szemedbe tükröződik, és az árnyak élesebben kapaszkodnak a bútorok rossz oldalába, és a
tükörképed továbbra is önálló életet él. A fáradtság súlya tompa sálként húz a föld felé, de még mindig
nem érzed álmosnak magad.
A karod viszket, és szinte oda se figyelve vakarod meg, ahogy kivonszolod magad a fürdőbe. Talán
ránézhetnél, éjjel már vérzett, de lehet, csak megvágtad magad késsel, vagy lehet, csak úgy emlékszel,
pedig nem is. Vagy csak tudod, de nem emlékszel. Talán most kéne ránézned. Ott az elsősegély doboz,
menni fog.
Vagy nem. Inkább ne nézd. Ronda egy látvány.
Vakard csak. Úgyse érzed, és a viszketés úgyis megmarad.
– Talán megőrülök – mondhatod ebben a pillanatban. A tükörképed friss és üde, és ha az őrületnek
létezik tényleges szikrája, akkor azt nem látod a szemedben. Csak a napfénygolyókat, és árnyékcsápokat, és apró, pattogó tündérfényeket, és szentjánosbogarakat, és férgeket a bőröd alatt –, talán a sok
nem-alvástól.
– Jaja – válaszol a tükörkép –, de talán ideje lenne felébredned.

Végül megnyomtam: F5.
Error… Különbnél különb
hibák hibák hátán
a futtatás során.
Itt egy indent,
ott meg mindent
javítani kell.
De mégis, hol van a baj?
Persze, minden sorban, jaj!
Ismét jött a probléma,
ugyanaz a szisztéma:
Itt egy indent,
ott meg mindent
javítani kell.
Van vessző, jó az import,
de mégis vágok egy fintort.
Hiszen jött a probléma,
ugyanaz a szisztéma:

Itt egy indent,
ott meg mindent
javítani kell.
Rendben van az indent is,
beteszek új osztályt is.
Készen vagyok, azt hittem,
de F5, és elhűltem.
Itt egy indent,
ott meg mindent
javítani kell.
Végső elkeseredés,
majd egy újabb tesztelés.
S a végtelen probléma…
Ugyanaz a szisztéma:
Itt egy indent,
ott meg mindent
javítani kell!
Ördög Lea

Mesi
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