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PAMMER ÁRON 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 28. és 2017. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ből (ebből 3 rendkívüli). 

 1 workshopon 

 0.5 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@, palyazat@), telefonon 

(kb 30±5). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Makara Árpáddal az előterjesztés generátorral kapcsolatban 

 HK Tábor szervezést elkezdtük 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK-s feladatok automatizálása: 

 Miről szól a projekt: hogyan legyünk hatékonyabbak 

 Miért lesz jó, ha elkészül: mert a HK hatékonyabban fog tudni működni 

 Mikorra lesz kész: ez egy határidő nélküli projekt, kéréseket lehet leadni felém, 

amiket prior sorrendbe való állítás után elvégzek 

 Előrehaladás: 

 Beszámológenerátorral kapcsolatos hibák javítva 

 A beszámolókat hibásan generálta a szerverfrissítés után, körülbelül 10 

óra volt a hiba okának a kiderítése 

 Előterjesztésgenerátor 

 Publikus interfész készítése Bootstrap segítségével 

 Új előterjesztés form elkészítése, végpont backend oldalon elkészítése 

 Előterjesztés szerkesztése form elkészítése, végpont backend oldalon elkészítése 

 Előterjesztés törlés funkció elkészítése, végpont backend oldalon elkészítése 

 Új felhasználó form elkészítése, végpont backend oldalon elkészítése 
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 Felhasználó törlés funkció elkészítése, végpont backend oldalon elkészítése 

 Adatbázis megtervezése 

 Adatbázis elkészítése 

 HK-s szerver átstruktúrálva 

 HK-s szerverre a forráskód átmásolása, szerkesztése 

 HK-s szerveren az apacha2 bekonfigurálása, hogy reverse-proxyként az 

eloterjesztes.vik.hk címen a python szolgáltatást szolgálja ki 

 HK-s szerveren a python csomagok feltelepítése, a régebbi python verzió 

frissítése 3.5-ösre 

 HK-s szerveren pip csomagok telepítése, hibák/bugok kezelése 

 HK-s szerveren upstart service invesztigálása, majd elkészítése 

 Hibák javítása 

 További tervek megbeszélve 

 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A félév elkezdődött, minden szuperul halad. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 25.000 FT 


