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PAMMER ÁRON 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 10. 1. és 2018. 10. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 6-ból. 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, telefonon (15 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Joós Nikolettel jövőben előforduló projektekről 

 Karbantartottam a VIK HK szerverét 

 A VIK HK oldallal kapcsolatos problémákat orvosoltam. 

 Lassan működött a mentés, az oldalak lassan töltődtek be 

 A probléma mélyére ásva magam kiderítettem, hogy az adatbázis meglehetősen 

túltelítődött, és ez okozta a problémát 

 Hogy ez ne forduljon elő legközelebb ezért létrehoztam egy cron jobot, ami naponta tisztítja 

az adatbázist automatikusan 

 Valamint átkonfiguráltam a cachelést 

 Frissítettem az előterjesztésgenerátort, hogy új levélpapír legyen 

 Bugokat javítottam a beszámológenerátorban (néha hibát dobott a generálás) 

 Frissítettem az előterjesztés generátort, hogy effektívebb legyen a táblázatban a kereséső 

funkció 

 Megjavítottam a táblázatos megjelenítésnél a rendezés funkciót (rossz oszlopot rendezett eddig) 

 Petivel közösen adatbázis mentést csináltunk a vik hk oldaláról, és ezt elmentettük egy jelszóval 

ellátva az utókornak 

 Biztonsági mentést csináltam a vik hk oldaláról, pluginjairól, beállításairól 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a tankörbesoroló részleteiről 

 Segítettem Petinek a vik hk szerver kezelésében 

 Petivel levadásztuk és kijavítottuk a konzi site-ban található hibákat. 

 Beállítottam egy új feature-t a vik hk oldalán, amivel pontosabban követhetjük, hogy ki és 

honnan látogatja az oldalt, és hogy mire keresnek a legtöbben az emberek 

 Frissítettem a php verziót a wordpress motor alatt 
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 Frissítettem az nginx konfigját a wordpress oldalra nézve 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A póttagsággá válás kicsit megviselt, de folytatom a munkámat lendülettel. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 32000 FT 


