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Bevezetés
Szakdolgozatom témájának megválasztásakor a fő cél az volt, hogy egy igazán hasznos és
sokak által könnyen használható programot írjak. A választásom így egy órarend generáló
rendszerre esett, aminek a segítségével a hallgatók az óráik ütközését egyszerűen és gyorsan
küszöbölhetik ki. A program az ütközések feloldása mellett a felhasználó által megadott
feltételrendszernek megfelelő órarendet generál, amennyiben az lehetséges. A program
elkészítése során az egyetemen tanult technikák és ismeretek elmélyítése mellett
tapasztalatot szereztem egy nagyobb projekt önálló megoldásában is.
A programozási nyelv kiválasztásában a legfontosabb szempont az volt, hogy platform
független és a kliens oldalon minimális erőforrás igényű legyen, így a lehető legszélesebb
célközönség igényeit is ki tudja elégíteni. A választásom a HTML (Hyper Text Markup
Language) és a dinamikus tartalmak szerveroldali előállításához a PHP (Hypertext
Preprocessor) nyelvre esett, a kliensoldalon pedig a JavaScript mellett döntöttem.
A Web adatbázis programozás nevű tárgy keretein belül megismerkedtem a PHP és
JavaScript keretrendszerekkel, amelyek igen komoly potenciállal rendelkeznek, így az iparban
is előszeretettel alkalmazzák őket, többek között megbízhatóságuk és robusztusságok miatt.
Ezért döntöttem úgy, hogy a web alapú alkalmazásomat keretrendszerek segítségével
valósítom meg.
A feltöltött kurzusokból az órarendek legenerálását a Mesterséges Intelligencia tárgy
keretein belül tanult Visszalépéses keresés segítségével valósítottam meg.
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Felhasználói dokumentáció
Rendszerkövetelmények
Szerveroldal
A weboldal üzemeltetéséhez szükséges programok:
PHP 5.2.4-es verzió, vagy újabb1
MySQL 5.0, vagy újabb2
Az üzemeltetéshez ajánlott programok továbbá:
Apache 2.0-ás, vagy újabb verzió3
Kliensoldal
A felhasználók számára szükséges egy internet kapcsolattal rendelkező eszköz, amelyen
tetszőleges internetböngésző futtatható. A weboldal böngésző független megjelenítést
biztosít, így nincs konkrét böngésző igény. A legelterjedtebb böngészők közül a teljesség
igénye nélkül az alábbi hármat ajánljuk:
Mozilla Firefox 4.0 vagy újabb4 (különösen ajánlott, a generáló beépülőjének
használata miatt)
Google Chrome 9 vagy újabb5
Internet Explorer 8 vagy újabb6

1

Letölthető: http://php.net/downloads.php
Letölthető: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
3
Letölthető: http://httpd.apache.org/download.cgi
4
Letölthető: http://httpd.apache.org/download.cgi
5
Letölthető: http://www.google.com/chrome/index.html
6
Letölthető: http://windows.microsoft.com/hu-HU/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwidelanguages
2
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Funkcionális követelmények
A legfőbb követelmény, hogy az órarend generáló segítségével az ETR-ben (Egységes
Tanulmányi Rendszer) felvett kurzusok alapján különböző órarendeket lehessen készíteni
előre beállított szempontok alapján. A felhasználónak először a kurzusait (és azok összes
időpontját) kell bevinnie a rendszerbe (amely automatikus importtal támogatja ezt a lépést).
A generálási paraméterek finomhangolását követően elkészíthetőek a generált órarend
javaslatok.
Az órarend generáló minden ELTÉs hallgató számára elérhető, mert az ETR-ben rögzített
adatok alapján dolgozik. Így kartól és tagozattól függetlenül minden ELTE polgár
használhatja. A program használatának ajánlott időszaka a rangsorolásos jelentkezés
időtartama, amikor már minden kurzushoz van meghirdetett időpont, valamint a mázli
pontok már kiszámításra kerültek. Azokon a karokon, ahol az előzetes jelentkezés során már
felkerültek az időpontok, ott természetesen ezen időszak alatt is használható a szoftver.
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Általános használati leírás
A programot böngészőben megnyitva a következő címen lehet elérni:
http://orarend.rutkai.hu/
Az oldal betöltését követően a nyitólapon a hírek oldal fogadja a látogatót (1. ábra).

1. ábra: Nyitólap
A kijelentkezett menüsor
Felül található a menüsor, melynek alap állapotban 4 menüpontja van: „Hírek”,
„Bejelentkezés”, „Regisztráció”, „Használati útmutató”. Regisztrált felhasználók számára a
bejelentkezést követően további menüpontok is elérhetőek.
A „Hírek” gombra kattintva a hírek oldal (nyitólap) jelenik meg.
A „Bejelentkezés” menüpont alatt a felhasználó bejelentkezhet a fiókjába.
A „Regisztráció” menüpont alatt regisztrálhat minden látogató magának saját fiókot, ha
ezt eddig még nem tette meg.
A „Használati útmutató” oldalon az online használati utasítást olvashatja a felhasználó.
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Hírek oldal
Ezen az oldalon tekinthetőek meg a legfrissebb hírek. Az oldal bal oldalán látható a
legfrissebb hír, a jobb oldali dobozban az utolsó 5 hír szerepel. Régebbi hírekhez a doboz
alján található lapozóval lehet eljutni, a kiválasztott hírt a „Tovább a hírhez >>” gombra
kattintva lehet megjeleníteni. A legfrissebb híreket RSS csatornán keresztül is lehet
ellenőrizni, ennek eléréséhez az RSS (Really Simple Syndication) feed logóra kell kattintani
(narancssárga négyzet a Hírek felirat mellett). Ez a funkció egy olyan - modern weboldalon
nélkülözhetetlen kiegészítő -, amellyel a látogató az oldal megnyitása nélkül is naprakész
információkat kaphat.
Használati útmutató oldal
A „Használati útmutató” oldalon közvetlenül és könnyen elérhető az online felhasználói
dokumentáció, amely részletes és strukturált tartalommal segíti a felhasználókat az oldal
megismerésében.
Regisztráció oldal
A honlap új látogatóinak lehetősége van az
oldalra regisztrálni, mellyel egy új felhasználói
fiókot készít a rendszer, amit a regisztrációs űrlap
segítségével tehetnek meg (2. ábra).
A regisztrációhoz szükség van egy egyedi (még
nem regisztrált) felhasználónévre, egy titkos
jelszóra, és egy egyedi (még nem regisztrált) e-mail
címre. A regisztráció elfogadásához szükséges még
az oldalon látható betűk beírása az alatta lévő
szövegdobozba (captcha: "Completely Automated

2. ábra: Regisztrációs űrlap

Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart" (teljesen automatizált nyilvános Turing-teszt a számítógép és az ember
megkülönböztetésére)). Ez a technológia egy széles körben elterjedt biztonsági védőháló az
interneten futó rosszindulatú automaták ellen. Ezzel a nagyszámú gépi regisztrációk
kiszűrhetőek.
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Ha a regisztrációs adatok során hiba lép fel (például egy már regisztrált felhasználónevet
választ valaki), akkor azt a program jelzi a szövegdoboz alá írt hibaüzenet segítségével.
A regisztrációs űrlap elküldését követően (a honlap beállításaitól függően) szükség lehet a
megadott e-mail cím megerősítésére. Ezt a megadott e-mail címre érkező levélben található
hivatkozásra kattintva lehet megtenni. Amennyiben az aktivációs e-mail elveszne, új
megerősítő levél igényelhető a Bejelentkezés oldalon.
A regisztrációt követően a Bejelentkezés oldalon lehet belépni a felhasználói fiókba.
Bejelentkezés oldal
Ezen az oldalon tudnak a felhasználók belépni a fiókjukba a felhasználónevük és jelszavuk
megadásával. A baloldalon található az Elveszett aktivációs levelet igénylő, és az Új jelszót
igénylő opciók.
Ha a regisztráció során kiküldött aktivációs e-mail nem érkezett meg a megadott e-mail
címre, akkor az Elveszett aktivációs levél résznél lehet újat igényelni.
Az elfelejtett jelszavak helyett az „Elfelejtett jelszó” résznél lehet újat igényelni. Ehhez
szükséges a regisztrált fiók e-mail címének megadása. Az e-mail cím megadása után a
megadott címre a rendszer kiküldi a hivatkozást tartalmazó levelet, ahol a felhasználó meg
tudja változtatni a jelszavát.
A bejelentkezett menüsor
A bejelentkezést követően a fentebb ismertetett 4 elemű menüsor a következőképpen
egészül ki (3. ábra):

3. ábra: Bejelentkezett menüsor
Felül megjelenik a felhasználónév, a logó mellől a felirat eltűnik, és a következő
menüpontok jelennek meg a „Bejelentkezés” és „Regisztráció” helyett: „Kurzusok”,
„Órarendek”, „Adataim”, „Kijelentkezés”.
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Kijelentkezés
A „Kijelentkezés” menüpontra kattintva a felhasználót kijelentkezteti az oldal, majd a
„Bejelentkezés” oldalra irányítja.
Adataim oldal
Ezen az oldalon a felhasználók módosíthatják
a profiljuk adatait: a jelszavukat és e-mail
címüket (4. ábra).
Fontos, hogy az e-mail cím megváltoztatása
után azt újra aktiválni kell!

4. ábra: Adataim oldal

Kurzusok oldal
A „Kurzusok” oldal alkotja a program legfontosabb részét. Itt tudja a felhasználó kezelni az
importált kurzusait, azok beállításait módosítani, illetve új órarendeket generálni. Mindezek
előtt viszont feltétlenül szükséges kitérni az adatok importálására.
Kurzusok importálása az Órarend importáló kiegészítő segítségével
A kurzusok importálása legegyszerűbb módon az Órarend importáló kiegészítő
segítségével lehetséges. Ezt a Mozilla Addons oldaláról lehet letölteni 7(hivatalos forrás).
A kiegészítő feltelepítése után az ETR-ből közvetlenül nyílik lehetőség az importálásra. Az
ETR „kurzusfelvétel” lapján a már felvett kurzusok mellett, illetve a keresésnél a „Keresési
eredmények” melletti oszlopban megjelenik egy új, Importálás feliratú oszlop (5. ábra).

5. ábra: Importálásra kiválasztott kurzusok az ETR-ben
Ebben az új oszlopban a jelölőnégyzetek segítségével lehet kiválasztani mely kurzusokat
szeretné importálni a felhasználó. A „Kij. Inv.” feliratra kattintva a teljes oszlop
jelölőnégyzeteinek állapota megfordítható.
A megfelelő kurzusok kiválasztása után az oldalon jobb egérkattintást követően a
legördülő menüben, az „Órarend importáló” almenün belül a „Kurzusok importálása”

7

Letöltés: https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/%C3%B3rarend-import%C3%A1l%C3%B3/
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gombbal közvetlenül a Generálóba lehet importálni a kurzusokat; vagy a „Kurzusok
vágólapra” feliratra kattintva a kiválasztott kurzusok előbb a vágólapra másolódnak, majd
onnan a felhasználó be tudja illeszteni a program „Több kurzus hozzáadása” menüpontja
alatt található szövegdobozba.
A kiegészítő automatikusan kihagyja azokat a kurzusokat, amelyeknél nem szerepel
időpont (függetlenül a kijelöléstől).
Kurzusok bevitele
Kurzusok bevitelére még egy alternatív lehetőség áll rendelkezésre: a „Kurzus
hozzáadása” menüpont az eszköztárban. A gombra kattintva a felugró ablakban a szükséges
mezők kitöltése után a „Hozzáad” gombra kattintva a kurzus a kurzuslistába kerül. Ebben az
esetben az időpont és a kurzuskód mezők kitöltése kötelező.
Az időpontok formája szigorúan meghatározott, és a következő formátumú:
Nap,Óra:Perc-Óra:Perc. A napok az 5 hétköznap megfelelő rövid nevei lehetnek: H, K, Sze,
Cs, P; ezt követi pontosan egy darab vessző; utána az óra kezdete és vége ÓÓ:PP formában, a
kezdete és vége között kötőjellel elválasztva. Ha egy kurzushoz több időpont is tartozik,
akkor az egyes időpontok (egy darab) szóközzel vannak elválasztva.
Minden kurzus és órarend törlése
A „Kurzusok” oldalon lehetőség van az összes importált kurzus és az összes generált
órarend törlésére. Ezt az eszköztáron a „Kurzusok és órarendek törlése” gombra kattintva
lehet megtenni. A felugró megerősítő ablakban a „Törlés” gombra kattintva ezek az adatok
törlésre kerülnek.
Kurzusok paramétereinek beállítása
Az importálás után az oldal alján megjelenő listában csak a kurzusok látszanak, a
csoportok nem. A csoportok megjelenítéséhez/elrejtéséhez a kívánt kurzus címére kell
kattintani, vagy a „Mind kinyit”/”Mind összecsuk” gombra. Egy lehetséges lista a 6. ábrán
látható.
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6. ábra: Kurzusok oldal
A kurzusok és csoportok állapota a cím (csoportoknál időpont) utáni oszlopban látható. A
feliratokra kattintva lehet az állapotokat megváltoztatni „Aktív”-ról „Nem aktív”-ra, vagy
fordítva. A „Nem aktív” kurzusok és csoportok a generálásban nem vesznek részt.
Az állapot oszlop után található az ütköztetést jelző oszlop, mely csak csoportokra
vonatkozik. Alapértelmezetten egyetlen csoport sem ütközhet, amit átállítva az ütköztetni
kívánt kettő vagy több csoportnál a Generáló ütköztetheti az órákat a generálás során.
A csoportokra vonatkozóan a következő oszlopban található a prioritást mutató legördülő
lista. A listában szereplő számot figyelembe véve a rendszer előbbre vehet, illetve később
vehet sorra csoportokat. A magasabb értékkel bíró csoportok kerülnek kiértékelésre először,
és a legalacsonyabb értékkel rendelkezők utoljára. Ezzel könnyedén tudunk prioritást adni a
fontosabb kurzusok számára.
Az utolsó oszlopban található a kurzusok és csoportok törlésére szolgáló „Törlés” gomb. A
kurzusok törlésénél a hozzájuk tartozó összes csoport is törlődik.
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Órarendek generálása
Miután a kurzusok és csoportok minden szükséges paraméterét beállította a felhasználó,
a „Generálás” gombra kattintva előkészíti a kurzusokat feldolgozásra. Ekkor a rendszer
ellenőrzi a csoportok és kurzusok beállításait, hogy nincs-e benne ellentmondás, esetleg
kielégíthetetlen igény. Ha ilyet talál, a generálás lépése nem kezdődhet meg. Ha nem
módosított semmit az előző generálás óta a felhasználó, vagy egy kurzuson belül minden
csoportot törölt, de a kurzust nem, esetleg ha egy kurzuson belül egyetlen csoport sem aktív,
akkor az alábbi ábrán látható hibaüzenetet kapja (8. ábra).

8. ábra: Órarend generálás engedélyezése

7. ábra: Órarend generálás elutasítása

Ha az előzetes vizsgálat sikeresnek bizonyul, akkor megjelenik az ablakban a „Generálás”
gomb (7. ábra). Erre kattintva elindul az órarendek generálása. A folyamat végeztével a
„Vissza” gombra kattintva a kurzusokhoz lehet visszajutni, vagy a „Tovább az órarendekhez”
gombra kattintva a generált órarendekhez irányít az oldal.
Órarendek oldal
Ezen az oldalon tekintheti meg a felhasználó a legenerált órarendjeit (ha van olyan). Az
órarendekben a csoportok alapértelmezetten szürke háttérrel jelennek meg (9. ábra), az
ütköztetett csoportok pedig narancssárga háttérrel.
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9. ábra: Órarend
Az órarendek alatt található gombokkal a megadott órarendet publikussá lehet tenni,
vagy exportálni XLS formátumba, mely megnyitható többek között Microsoft Excel illetve
OpenOffice segítségével. Exportálásnál a felugró fájlt kell letölteni, és megnyitni
táblázatkezelő szoftverrel.
Minden órarend alapértelmezetten „Nem publikus”. Ezt a „Nem publikus” gombra
kattintva lehet megváltoztatni. Ekkor a gomb felirata „Publikus” lesz, valamint megjelenik
egy hivatkozás a gombsor jobb oldalán. Ezen a hivatkozáson mindaddig megtekinthető az
órarend bárki számára, amíg azt a tulajdonosa újra „Nem publikus” állapotúra nem állítja
vissza.

Oldal 14

Felhasználói leírás adminisztrátorok számára
Adminisztrátor jogosultságokat a rendszerüzemeltető tud beállítani.
Az adminisztrátoroknak egy további menüpont (Admin) jelenik meg, melyen belül 4
almenüpont található a menüsoron, melyek rendre az „Általános beállítások”, „Napló
megjelenítő”, „Hírek kezelése” és „Felhasználók kezelése” címeket viselik.
Általános beállítások oldal
Ezen az oldalon tekinthetik meg az adminok a rendszer beállításait. A beállítások
módosítását csak az üzemeltető teheti meg.
Napló megjelenítő
A Napló megjelenítő oldalon az adminisztrátorok a generáláshoz tartozó naplófájlokat
tekinthetik meg. Lehetőség van a napló szűrésére figyelmeztetési szint szerint. A
figyelmeztetési szintek: „Emergency”, „Alert”, „Critical”, „Error”, „Warning”, „Notice”, „Info”
és „Debug”.
Az „Emergency” szint azonnali beavatkozást kíván, ha ilyen jelzésű bejegyzés kerül a
naplófájlba az üzemeltetőt mihamarabb riasztani kell (például adatbázishoz kapcsolódáskor
fellépő hiba).
Az „Alert” szint a rendszer összeomlása előtti szint közvetlenül. Ilyen bejegyzés készül, ha
például az egyik órarend generálása közben hibát észlel az alkalmazás.
A „Critical” jelzésű bejegyzés kritikus hibára hívja fel az adminisztrátorok figyelmét. Az
ilyen hibaüzenetek utalhatnak a rendszer instabilitására. Kritikus hibát okoz például egy
rosszul beállított Apache webszerver.
Az „Error” címkéjű üzenetek általános hibát jeleznek. Ezek a bejegyzések hibás részekre
utalhatnak, ajánlott a kivizsgálásuk; ugyanakkor a rendszer stabilitását nem veszélyeztetik.
A „Warning” szintű üzenetek figyelmeztetéseket rejtenek magukban. Amelyik modul sok
figyelmeztetést ír a naplófájlba, ott később könnyen hiba alakulhat ki, viszont a
figyelmeztetések önmagában nem tekinthetőek hibának.
A „Notice” jelzésű bejegyzések megjegyzések. Ezek nem utalnak hibára, pusztán
tájékoztatásul szolgálnak.
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Az „Info” és „Debug” jelzésű naplóbejegyzések a fejlesztés során nyújtanak információt.
Valódi környezetben futtatva ezeket az üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni (ha kerülnek
ilyenek a naplófájlba, és nincsenek letiltva).
Hírek kezelése oldal
Ezen az oldalon van lehetőség a hírek kezelésére. Új hírt lehet felvenni, egy régit
módosítani vagy törölni. Új hírt a baloldalon lévő panelen az „Új hír létrehozása” feliratra
kattintva lehet létrehozni; a régieket módosítani vagy törölni pedig a hír mellett található
„Szerkesztés” és „Törlés” gombok segítségével lehet megtenni (10. ábra).

10. ábra: Hírek adminisztrátor felület
Hír létrehozásánál vagy szerkesztésénél minden mező kitöltése kötelező! A hír címe a
hírlistában, az RSS feedben és a hír megjelenítésében is megjelenik; a hír rövid leírása a
hírlistában és az RSS feedben; a hír hosszú leírása pedig csak a hír megjelenítésében jelenik
meg. A hír leírását szabadon lehet formázni az adott eszköztár segítségével.
Felhasználók kezelése oldal
A felhasználók menedzselésére ezen az oldalon keresztül nyílik lehetőség. A
felhasználókat felhasználónév illetve e-mail cím szerint is lehet rendezni.
A felhasználóknak az aktivációs és kitiltott státusza változtatható meg. Egy felhasználó
státuszát a gombra kattintva lehet módosítani. A „Nem aktivált” felhasználónak új aktivációs
levelet kell kérnie, és aktiválnia kell magát a belépéshez. A „Kitiltott” felhasználó semmilyen
módon nem léphet be a rendszerbe.
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Fejlesztői dokumentáció
Adatbázis séma8
Az adatbázis 6 táblából és 1 nézetből áll. A táblák közötti kapcsolatokat és az
attribútumokat az alábbi ábra szemlélteti (11. ábra):

11. ábra: Adatbázis kapcsolatok
Az adatbázisban szereplő táblanevek az orarend_ prefixxel vannak ellátva, ami
könnyebb áttekinthetőséget eredményez, ha az adatbázis más alkalmazás tábláit is
tartalmazza. A prefix elhagyható vagy természetesen másra is átírható.
Users tábla
Ez a tábla tárolja a felhasználók bejelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb információit.
Mező
uid
username
password
active
role
banned

8

Típus
smallint(5)
varchar(50)
char(32)
tinyint(1)
varchar(20)
tinyint(1)

Leírás
Felhasználó azonosító
Felhasználónév
Titkosított jelszó (32 karakter hosszú md5 hasított)
Email aktiválás állapota
Feladatkör (jogosultsági szint)
Kitiltás állapota

Az adatbázist létrehozó MySQL script a szakdolgozat CD mellékletén megtalálható.
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Users_attributes tábla
Ebben a táblában találhatóak a felhasználók egyéb adatai.
Mező
uid
email
reg_date
reg_ip
allow_generate

Típus
smallint(5)
varchar(255)
datetime
varchar(23)
tinyint(1)

Leírás
Felhasználó azonosító
E-mail cím
Reigsztráció időpontja
Regisztráció ip címe
Generálhat-e órarendet vagy sem

News tábla
Ez a tábla tárolja a főoldalon listázott híreket.
Mező
nid
title
shortdesc
longdesc
posted
uid

Típus
smallint(5)
tinytext
text
text
datetime
smallint(5)

Leírás
Hír azonosító
Hír cím
Hír rövid leírása
Hír tartalma (hosszú leírása)
Hír létrehozásának időpontja
Felhasználó azonosító (hír létrehozója)

Courses tábla
Ebben a táblában vannak tárolva a kurzusok adatai.
Mező
cid
uid
coursecode
coursetitle
active

Típus
mediumint(8)
smallint(5)
varchar(30)
varchar(150)
tinyint(1)

Leírás
Kurzus azonosító
Felhasználó azonosító (tulajdonos)
Kurzuskód
Kurzuscím
Állapot (aktív)

Groups tábla
A csoportokkal kapcsolatos információkat tároló tábla.
Mező
gid
cid
groupcode
times
teachers
locations
active
allow_collision
priority

Típus
int(10)
mediumint(8)
varchar(30)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(3)

Leírás
Csoport azonosító
Kurzus azonosító
Csoportkód
Időpontok
Oktatók
Helyek
Állapot (aktív)
Ütközés engedélyezése
Prioritás
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Coursesize nézettábla
A kurzusokhoz tartozó csoportok számát listázó nézettábla.
Mező
cid
uid
ct

Típus
mediumint(8)
smallint(5)
bigint(21)

Leírás
Kurzus azonosító
Felhasználó azonosító
Csoportok száma

A nézettáblát a következő SQL parancs segítségével lehet létrehozni:
CREATE VIEW `orarend_coursesize` AS select `c`.`cid` AS
`cid`,`c`.`uid` AS `uid`,count(0) AS `ct` from
(`orarend_courses` `c` left join `orarend_groups` `g`
on((`g`.`cid` = `c`.`cid`))) where ((`c`.`active` = 1)
and (`g`.`active` = 1)) group by `c`.`cid`,`c`.`uid`;

Timetables tábla
Az elkészült órarendek tárolására szolgáló tábla.
Mező
ttid
uid
timetable
public
generated

Típus
mediumint(8)
smallint(5)
text
tinyint(1)
tinyint(1)

Leírás
Órarend azonosító
Felhasználó azonosító (tulajdonos)
Órarend csoportjai
Publikus-e vagy sem
Generált-e az órarend vagy sem
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Az alkalmazás felépítése
A futtatási környezetet tekintve az alkalmazás két részből áll a klasszikus szerver-kliens
modellnek megfelelően:
1. A kiszolgálón futtatott PHP nyelven írt rendszerből (a Zend Framework és Doctrine
segítségével)
2. A kliensen futtatott JavaScriptből (a jQuery, jQuery User Interface (UI) és TinyMCE
segítségével)
Az elkészült HTML kódot legvégül a kliens böngészője jeleníti meg stíluslapok és képek
segítségével, melyet a szerveren futó HTTP szerver szolgál ki.
A program támogatja a lokalizációkat, így a nyelvi fájlok telepítése után a felület több
nyelvet támogat.
A megvalósítás során mindenhol, ahol a technológia megköveteli Ajax-ot (Asynchronous
JavaScript and XML) használok, amivel a kiszolgáló terheltsége csökkenthető azáltal, hogy
nem kell a teljes oldalakat újra betölteni, hanem elég csak a módosuló rész újratöltése.
Szerveroldal
A szerveroldalon futó alkalmazás több nagyobb részre tagolódik. Az implementálás során
a Zend Framework-öt használtam a program alapjaként, majd beleintegráltam a Doctrine
objektum relációs modelljét (ORM) [1], amivel az adatbázis kapcsolatokat és műveleteket
kezelem. Ennek a technológiának nagy előnye, hogy az adatbázisokat a forráskódban
osztályokként kezelem, így nem szükséges adatbázis kezelő specifikus SQL (Structured Query
Language) lekérdezéseket írni, amivel a program több adatbázis kezelő mellett is tud
működni a kód módosítása nélkül.
A program támogatja a jogosultsági szinteket. Ezeket a Bootstrap.php nevű fájlban
állítottam be. Ez alapján dönti el a szoftver, hogy ki jogosult egy oldal megtekintésére és ki
nem. A felhasználók jogosultságait a program adatbázis szinten tárolja.
A futás közben a hibákról naplóbejegyzés készül. A naplózás mélységét (milyen súlyos
hibák kerüljenek a naplóba) a futásszint határozza meg.
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A Zend Framework az úgynevezett MVC pattern-ben (Modell-View-Controller minta) [2]
történő programozást támogatja. Ennek a lényege, hogy az alkalmazás (a több kisebb egység
mellett) három nagy egymással lazán kapcsolódó részből álljon:
1. Modellekből, amikben az adatbázis kapcsolat és egyéb műveleteket végző
osztályok kapnak helyet.
2. Nézetekből, amik a megjelenésért felelősek.
3. Vezérlőkből, amik a bejövő kéréseket feldolgozva a modellek segítségével
feldolgozzák a kapott adatokat, majd a nézeteknek adják át a szükséges kiegészítő
információkat, amiket aztán összeszerkeszt a keretrendszer.
Az első nagyobb egység a megosztott könyvtárak (library). Itt található a Zend
keretrendszer, a Doctrine ORM-je és a további megosztott könyvtárak.
A második nagyobb egység a publikus állományok. Itt helyezkedik el az index.php, ami
az összes bejövő kérést (ez alól kivétel a CSS (Cascading Style Sheet), Javascript és képfájlok)
kezeli. Itt találhatóak továbbá a JavaScript forrásállományok, stíluslapok és képek.
A harmadik nagy egység maga a szerveroldali Órarend generáló összes, nem megosztott
állománya. Itt található a globális konfigurációs állományok könyvtára (configs), a
naplófájlt és a temporális állományokat tartalmazó könyvtár (data), a nyelveket tartalmazó
könyvtár (languages); a templateket tartalmazó forrásfájlok (layouts), az adatbázis
objektumok (models), a globális nézetek (views) és a modulok (modules) könyvtára,
valamint a Bootstrap (bootstrap.php) fájl, ami az alkalmazás inicializálását végzi.
Globális konfigurációs állományok
Az itt található három állomány a rendszer alapvető működését befolyásoló beállításokat
tartalmazza. Ezek rendre a következők:
1. application.ini: az adatbázis kapcsolatot, SMTP szerver kapcsolatot és a
belső működést leíró beállításokat tartalmazza
2. routes.ini: a böngészőben megjelenő URL és a modulok, vezérlők és akciók
párosítását leíró beállító állomány
3. navigation.xml: a menüsor elemeit és a lapokhoz tartozó megfelelő
jogosultsági szinteket tartalmazó leíró fájl
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Modulok felépítése
A modulok tartalmazzák csoportokba foglalva az alkalmazás részletes viselkedését
szabályozó forrásállományokat. A modulok a következő részeket tartalmazzák:
A modul betöltését vezérlő Bootstrap forrásfájl (bootstrap.php)
A modul saját konfigurációs állományait tartalmazó könyvtár (configs)
A vezérlőket tartalmazó könyvtár (controllers)
Az űrlapokat tartalmazó könyvtár (forms)
A modul saját modelljeit tartalmazó könyvtár (models)
A nézeteket tartalmazó könyvtár (views)
Application modul
Ebben a modulban található az admin felület naplómegjelenítője és az általános
beállításokat megjelenítő forrásállományok.
Konfigurációs állományok
A modulban egyetlen settings.ini fájl szabályozza a beállításokat. Ezek betöltése
automatikusan történik (egy Front_Controller plugin segítségével). A beállítások a
következőkre terjednek ki:
Naplóbejegyzések száma oldalanként
Az összes modul konfigurációs állományának elérési útja (megjelenítéshez)
Modellek
A modul egy Logarray nevű osztályt tartalmaz. Ez az osztály olvassa ki a paraméterül
megadott fájlokból a naplóbejegyzéseket, besorolja azokat, majd a paraméterül megadott
szempontok szerint visszaadja a megfelelőket.
Vezérlők
Az AdminController osztályban csak az indexAction akció található. Ez betölti a
beállításokat a fájlokból, majd átadja a nézetnek, ami összeszerkeszti azokat.
A LogviewerController osztály két akciót tartalmaz (12. ábra). Ebből az
indexAction hívódik meg az oldal betöltésekor, illetve a getlogsAction csak az Ajax
kérésekhez használható.
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class Logv iew er

Zend_Controller_Action

Application_Model_Logarray

Application_Logv iew erController

-

_logs: var

+
+
+

__construct(var) : var
getLogs(var, var) : var
getPriotities() : var

0..1

+
+
+

getlogsAction() : var
indexAction() : var
init() : var

12. ábra: Logviewer osztálydiangramja
Mindkét oldalt csak admin szerepkörrel lehet megtekinteni, más jogosultsági szinten a
bejelentkezés oldalra irányít a vezérlő.
Nézetek
A modul két oldal nézeteit tartalmazza, valamint egy nézetet az Ajax kérések
kiszolgálásához. A getlogs.phtml fájl csak az Ajax kérésekre való válaszokhoz
használható.
Default modul
Ez a modul tartalmazza az online felhasználói dokumentáció és a verzióinformáció
oldalakért felelős vezérlőket és nézeteket.
Vezérlők
A modul két vezérlőt tartalmaz: egy ManualController osztályt és egy
ErrorController osztályt.
A ManualController osztály két üres akciót tartalmaz. Ezek felelnek az online
használati utasítás és a verziónapló megjelenítéséért.
Az ErrorController a hibás kéréseket kezeli. Ha az egyik hivatkozás rossz helyre
mutat, vagy egy felhasználó hibás linket ad meg, illetve ha a szerveren korrumpálódik egy
beállítás, akkor a felhasználók erre a vezérlőre, azon belül is az errorAction akcióra
lesznek irányítva. Erről a Zend keretrendszer a projektben gondoskodik. A vezérlő által kiírt
hibaüzenetek részletessége és tartalma függ a futtatási szinttől. A hibákat a vezérlő
naplófájlba is kiírja.

Oldal 23

Nézetek
Ebben a modulban három nézet található: a ManualController használati utasítását
tartalmazó nézet, a verzióinformációt tartalmazó nézet, valamint az ErrorController
hibát megjelenítő nézet.
Ebben a modulban kapott helyet továbbá a menüsor összeszerkesztő nézet: a
menu.phtml. Ezt a nézetet az oldal keretét alkotó layout.phtml fájl használja.
News modul
Ez a modul a hírek kezelését végzi. Ebbe beletartozik a hírek megjelenítése és az
adminisztrátori felületen azok menedzselése is.
Konfigurációs állományok
A modulban egyetlen settings.ini fájl szabályozza a beállításokat. Ezek betöltése
automatikusan történik (egy Front_Controller plugin segítségével). A beállítások a
következőekre terjednek ki:
A főoldalon a listázóban megjelenített hírek száma oldalanként
Az adminisztrációs felületen megjelenített hírek száma oldalanként
Űrlapok
A modul egy NewsManage nevű űrlaposztályt tartalmaz. Ennek az osztálynak a
segítségével tudják az adminisztrátorok a híreket kezelni (létrehozni és módosítani). Az
osztály két metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. A popolate metódus segítségével tölti fel magát az űrlap, amikor meglévő hírt
kell betölteni.
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Vezérlők
A modulhoz egy AdminController és egy IndexController vezérlő tartozik.
Az IndexControllernek 4 akciója van:
1. Az indexAction akció felel a nyitólapért, illetve az RSS feed-ről megnyitott hír
megjelenítéséért. Betölti a hírek oldal keretét, illetve, ha meg van adva hír
azonosító, azt átadja a nézet összeszerkesztőnek, hogy az a megfelelő hírt kérje le
Ajax kérés segítségével.
2. A getnewsAction a paraméterben megadott hírrel tér vissza. Csak Ajax
kérésekre használható.
3. A getnewslistAction a paraméterben megadott oldalszámnak megfelelő
hírek listáját adja vissza. Csak Ajax kérésre használható.
4. Az rssAction akció felel a szabványos RSS feed készítéséért. A konfigurációs
állományban megadott maximális oldalankénti hírekből egy összeállítást csinál,
hogy arra fel tudjanak iratkozni a felhasználók. Ehhez az akcióhoz nem tartozik
nézet.
Az AdminController 3 akcióval rendelkezik (13. ábra), ezek:
1. A newslistAction listázza ki a híreket. Az oldalanként megjelenített hírek
számát konfigurációs állományban határozhatjuk meg.
2. A newsAction akció teszi lehetővé a hírek létrehozását és módosítását. Ha az
oldal paraméterül kap egy azonosítót, akkor a megadott azonosítóval rendelkező
hírt szerkesztésre tölti be. Ha nem kap azonosítót paraméterként egy üres űrlapot
jelenít meg, és új hírt fog létrehozni. Ez az akció kezeli továbbá a kitöltött és
visszaküldött űrlapokat is.
3. A deletenewsAction teszi lehetővé a hírek törlését. A megadott azonosítóval
rendelkező hírt kitörli, majd visszairányítja a böngészőt a listázó oldalra.
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class Index
Orarend_Model_BaseNews
Orarend_Model_New s

Zend_Controller_Action
Zend_Form

New s_AdminController

New s_Form_New sManage
+
+

init() : var
populate(var) : var

0..1

+
+
+
+

deletenewsAction() : var
init() : var
newsAction() : var
newslistAction() : var

+
+
0..1 +
+
+
+
+

getLongdesc() : var
getShortdesc() : var
getTitle() : var
setLongdesc(var) : var
setShortdesc(var) : var
setTitle(var) : var
setUp() : var

13. ábra: News modul Admin vezérlője
Az AdminController akcióihoz csak adminisztrátori jogkörrel lehet hozzáférni.
Amelyik felhasználónak nincs elegendő jogköre, azt a vezérlő a bejelentkezés oldalra irányítja
át.
Nézetek
A modul összesen 5 nézetet tartalmaz, ebből kettő az AdminControllerhez tartozik,
a maradék három az IndexControllerhez.
Az IndexController nézetei:
1. index.phtml: ez a fájl tartalmazza a hírek oldal keretét.
2. getnews.phtml: ez a fájl szerkeszti össze a betölteni kívánt hírt. Ez a nézet csak
Ajax kérésekhez használható.
3. getnewslist.phtml: ennek a nézetnek a segítségével készíti el a
keretrendszer a hírlistát. Ez a nézet is csak Ajax kérésekhez használható.
Az AdminController nézetei:
1. newslist.phtml: ez a nézet listázza ki az admin felületen a híreket.
2. news.phtml: ez a nézet készíti el a NewsManage űrlapot.
Timetable modul
Az órarendekkel foglalkozó modul. Itt van megvalósítva a kurzusok kezelése oldal, az
órarendek generálását végző vezérlő valamint a generált órarendek megjelenítését végző
vezérlők és nézetek.
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Konfigurációs állományok
A modulban egyetlen settings.ini fájl szabályozza a beállításokat. Ezek betöltése
automatikusan történik (egy Front_Controller plugin segítségével). A beállítások a
következőekre terjednek ki:
Kurzusok maximális száma felhasználónként
Csoportok maximális száma felhasználónként
Maximálisan generálható órarendek száma
Űrlapok
A modul két űrlapot tartalmaz: egy AddCourse és egy AddCourses nevű
űrlaposztályt.
Az AddCourse osztály segítségével tudnak a felhasználók egy kurzust hozzáadni a
kurzusaikhoz. Ez az űrlap három metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), akkor megkezdődik az adatok
helyességének ellenőrzése. Ez a csoport duplázódását és az időpontok logikai
helyességét foglalja magában. Ha ezek is helyesnek bizonyulnak, az ellenőrzés igaz
értéket ad vissza.
3. A getValues metódus is egy felüldefiniált metódus. Ez az eredeti működés
mellett az időpontokat egy egységes formára hozza a sorvége jelek szóközökké
alakításával; majd a felesleges szóközök törlésével, a napokat jelző betűk
egységesítésével, végül bevezető nulla beszúrásával a szükséges helyekre.
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Az AddCourses osztály több kurzus egyidejű bevitelére szolgál. Az űrlap főként az
Órarend importáló kiegészítő által előkészített adatok beszúrására használatos. Az osztály
négy metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), akkor megkezdődik az adatok
helyességének ellenőrzése. Ez a csoport duplázódását és az időpontok logikai
helyességét foglalja magába. Az ellenőrzés minden csoporton végigfut. Ha ezek is
helyesnek bizonyulnak az ellenőrzés igaz értéket ad vissza.
3. A generateValuesArray az adatok könnyű kezelése érdekében az űrlapon
keresztül tömbösítve érkezett adatokat szétválogatja, majd egy többdimenziós
tömbben tárolja el az osztály egy attribútumában. A szétválogatás közben elvégzi
az időpontok egységes formára hozását is.
4. A getValues metódus is egy felüldefiniált metódus. A metódus visszaadja az
osztályban tárolt kurzusokat többdimenziós tömb formájában. Ha ezek még
nincsenek legenerálva, akkor meghívja a generateValuesArray metódust.
Modellek
A modulhoz tartozik egy Generator osztály. A vezérlő ennek az osztálynak a
segítségével generálja az órarendeket. Erről részletesebben szó lesz az Órarend generálás
fejezetben.
Vezérlők
A Timetable modul 3 vezérlőt tartalmaz: egy IndexControllert, egy
GenerateControllert és egy TimeTable controllert.
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Az IndexController végzi a kurzusokkal kapcsolatos műveleteket. Ennek a
vezérlőnek 4 akciója van (14. ábra):
1. Az indexAction akció nyeri ki az adatbázisból a kurzusokat és csoportokat,
valamint kezeli a beérkezett űrlapokat. Ehhez az akcióhoz futnak be a kitöltött
űrlapok. A metódus feldolgozza az adatokat, majd a helyeseket az adatbázishoz
adja.
2. A changestatusAction a kurzusok és csoportok tulajdonságait módosítja. A
kurzusok oldalról indított állapotot változtató Ajax kérések (Aktív/Nem aktív,
Ütközhet/Nem ütközhet, Prioritás). Csak Ajax kérésekre használható.
3. A removeAction akcióhoz érkeznek meg azok az Ajax kérések, amik az
adatbázisból kurzusok vagy csoportok törlésére utasítják a programot. Ez az akció
is csak Ajax kérésekre használható.
4. A clearallAction akció az összes kurzus, csoport és órarend törlését végzi.
Az IndexController vezérlő tartalmaz továbbá egy allowGenerate nevű
metódust is, ami a felhasználónak engedélyezi az órarend generálást (miután végzett
valamilyen műveletet a kurzusaival vagy csoportjaival generálás után).
class Index
Orarend_Model_BaseUsersAttributes
Orarend_Model_UsersAttributes

Zend_Form
Timetable_Form_Addcourses

+

#

_valuesArray: var

#
+
+
+

generateValuesArray() : var
getValuesArray() : var
init() : var
0..1
isValid(var) : var

setUp() : var
0..1

Zend_Form
Timetable_Form_AddCourse
0..1
+
+
+

getValues(var) : var
init() : var
isValid(var) : var

Orarend_Model_BaseCourses
Zend_Controller_Action

Orarend_Model_Courses

Timetable_IndexController
#
+
+
+
+
+

allowGenerate() : var
changestatusAction() : var
clearallAction() : var
indexAction() : var
init() : var
removeAction() : var

+

0..1

setUp() : var

Orarend_Model_BaseGroups
Orarend_Model_Groups

0..1
+

setUp() : var

0..1
Orarend_Model_BaseTimetables
Orarend_Model_Timetables
+

14. ábra: Timetable modul Index vezérlője
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setUp() : var

A generateController vezérlő a generálással kapcsolatos műveleteket végzi. Ennek
az osztálynak két akciója van (15. ábra):
1. A cangenerateAction feladata, hogy leellenőrizze a felhasználó kurzusainak
és csoportjainak beállításait, és ha abban ellentmondást talál, vagy ha a kurzusok
közül egy (vagy több) nem tartalmaz aktív csoportot, a generálás nem lehet
sikeres; aminek eredményeképp olyan kóddal tér vissza, ami nem engedélyezi a
generálást. Ez az akció csak Ajax kérésekhez használható.
2. A generateAction akció végzi az órarendek tényleges generálását, ezt
részletesen az Órarend generálás fejezetben fejtem ki. Ez az akció is csak Ajax
kérésekhez használható.
A vezérlő tartalmaz továbbá egy denyGenerate metódust is, ami a generálás után
letiltja a felhasználónak a generálás opciót. Ezt az IndexController allowGenerate
metódusa oldja fel, miután érdemi változás történt a kurzusok vagy csoportok
tulajdonságaiban. A rendszer ezzel kerüli el a felesleges újragenerálásokat.
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class Generate
Orarend_Model_BaseUsersAttributes
Orarend_Model_UsersAttributes
+

setUp() : var
0..1
Orarend_Model_BaseCourses
Orarend_Model_Courses
+

setUp() : var

0..1
Orarend_Model_BaseGroups

Zend_Controller_Action

Orarend_Model_Groups

Timetable_GenerateController
+
#
+
+

0..1 +

cangenerateAction() : var
denyGenerate() : var
generateAction() : var
init() : var

setUp() : var

Orarend_Model_BaseCoursesize
0..1

Orarend_Model_Coursesize
+

setUp() : var

0..1
Orarend_Model_BaseTimetables
Orarend_Model_Timetables
+

setUp() : var

15. ábra: Timetable modul Generate vezérlője
A modul utolsó vezérlője a TimetableController. Ez 4 akciót tartalmaz (16. ábra):
1. Az első akció a vezérlőben a timetablesAction. Ez az akció lekérdezi az
adatbázisból az órarendeket, és az abban található csoportokat, majd átadja
azokat az akcióhoz tartozó nézetnek.
2. A következő akció a changepublicAction. Az órarendek publikus állapotát
ezzel az akcióval lehet változtatni. Csak Ajax kérésekhez használható.
3. A harmadik akció az exportexcelAction. Ez az akció végzi a kiválasztott
órarendben lévő csoportok exportálását táblázatkezelő rendszerbe.
4. Az utolsó akció a showAction. A publikus órarendeket ennek az akciónak a
segítségével jeleníti meg a program. A vezérlő átadja a paraméterül kapott
azonosítónak megfelelő órarendet a nézetnek, ami megjeleníti azt.
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class Timetable
Orarend_Model_BaseTimetables
Orarend_Model_Timetables
+

setUp() : var
0..1

Zend_Controller_Action
Timetable_TimetableController
+
+
+
+
+

Orarend_Model_BaseCourses
Orarend_Model_Courses

changepublicAction() : var
exportexcelAction() : var
init() : var
showAction() : var
timetablesAction() : var

0..1 +

setUp() : var

0..1 Orarend_Model_BaseGroups
Orarend_Model_Groups
+

setUp() : var

16. ábra: Timetable modul Timetable vezérlője
Nézetek
A modul összesen 4 nézetet és egy segédnézetet tartalmaz. Ebből két nézet az
IndexController

vezérlőhöz,

a

másik

két

nézet

és

a

segédnézet

a

TimetableController vezérlőhöz tartozik.
Az IndexController index akciójához tartozik az index.phtml nézet, ami a
kurzusok listáját alakítja át. A vezérlőhöz tartozó clearall.phtml nézet a clearall
akcióhoz tartozik, ami a sikeres törlés után a sikeres műveletről tájékoztatja a felhasználót.
A TimetableController vezérlő timetables.phtml nézete a timetables
akcióhoz tartozik, és feladata a segédnézet segítségével a felhasználó összes órarendjének
megjelenítése. A vezérlő másik nézete (show.phtml) a show akcióhoz tartozik, aminek a
feladata a megadott azonosítóval rendelkező publikus órarend megjelenítése.
A nézetek között található segédnézet a TimetableController nézeteihez tartozik.
Feladata a nézetnek átadott órarend megjelenítésre kész formára hozása. Ennek a nézetnek
a segítségével készíti el az órarendeket a vezérlő mindkét nézete.
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User modul
Ebben a modulban kaptak helyet a felhasználók menedzselésével foglalkozó vezérlők,
nézetek és űrlapok. Ez a modul irányítja a felhasználók regisztrációját, bejelentkezését,
adatmódosítását és az adminisztrálását.
Konfigurációs állományok
A modulban egyetlen settings.ini fájl szabályozza a beállításokat. Ezek betöltése
automatikusan történik (egy Front_Controller plugin segítségével). A beállítások a
következőekre terjednek ki:
A bejelentkezés engedélyezésére/tiltására
A regisztráció engedélyezésére/tiltására
A regisztráció után az e-mail megerősítés be-/kikapcsolására
Az admin felületen egyszerre megjelenített felhasználók száma
Űrlapok
Ez a modul összesen 7 űrlaposztályt tartalmaz.
A Register űrlaposztályon keresztül tudnak a felhasználók regisztrálni a honlapra. Ez
két metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), akkor megkezdődik az adatok
ellenőrzése. Ha a jelszó és ellenőrző jelszó nem egyezik, az űrlap egy hibát jelenít
meg az ellenőrző jelszó mező alatt. Hibát vált ki továbbá, ha a felhasználó már
létező felhasználónévvel vagy e-mail címmel próbál regisztrálni, melyet szintén
jelez a program.
A Login űrlap a felhasználók bejelentkeztetésére használható. Ez az űrlap jelenik meg a
bejelentkezés oldalon. Az osztály egy metódust tartalmaz:
Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a szűrőket
és ellenőrző algoritmusokat.
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Az elveszett, illetve a levélszemét szűrőn fennakadt aktivációs e-mailek újraküldése a
NewActivation űrlap segítségével történik. Ennek az osztálynak is egy metódusa van:
Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a szűrőket
és ellenőrző algoritmusokat.
Az elvesztett jelszavak helyreállításának első lépcsőjében a LostPassword űrlapra van
szükség. Ennek segítségével a felhasználók új jelszó megadását igényelhetik. Ennek az
űrlapnak is egy metódusa van:
Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a szűrőket
és ellenőrző algoritmusokat.
Az elvesztett jelszavak helyreállításának második lépcsőjében a NewPass osztály segíti a
felhasználókat. Ezen az űrlapon lehet beállítani az új jelszót a felhasználói fiókhoz. Ez az
osztály két metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), akkor a függvény leellenőrzi a két jelszó
mezőt. Ha azok tartalma nem egyezik meg, az űrlap hibát jelez a felhasználónak.
A profiloldalon a saját adatok módosításához két űrlap áll rendelkezésre. Az első a
PasswordModify űrlaposztály. A felhasználók ennek az űrlapnak a segítségével tudják
megváltoztatni a jelenlegi jelszavukat. Az osztály két metódust tartalmaz:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), akkor megkezdődik az adatok
ellenőrzése. Ha a megadott „régi jelszó” nem egyezik meg az adatbázisban tárolt
jelszóval, vagy az új jelszó és az ellenőrző jelszó nem egyezik az űrlap hibát fog
jelezni a felhasználónak.
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Az adatmódosítást lehetővé tevő másik űrlap az EmailModify osztály. Ezen az űrlapon
keresztül tudják a felhasználók módosítani az e-mail címüket. Ennek az osztálynak három
metódusa van:
1. Az init metódus hozza létre az űrlapon található beviteli mezőket, hozzáadja a
szűrőket és ellenőrző algoritmusokat.
2. Az isValid felüldefiniált metódus egy kiterjesztett ellenőrzést végez. Először
meghívja a beépített ellenőrzőket, és ha azok igaz értékkel térnek vissza (azaz
nincsen alapvető hiányosság az űrlapon), az e-mail cím keresése kezdődik meg az
adatbázisban. Ha az e-mail cím már foglalt, akkor az űrlap hibát fog jelezni a
felhasználónak.
3. A getEmail metódus az e-mail címet kéri le az adatbázisból, amit az init
metódus beír az űrlapba alapértelmezett értékként.
Vezérlők
User

A

modul

3

vezérlőt

tartalmaz:

az

IndexControllert,

a

ManageControllert és az AdminControllert.
Az IndexController a be- és kijelentkezésekkel kapcsolatos műveleteket végzi. Két
akciója van (17. ábra):
1. Az indexAction akció végzi a felhasználók bejelentkeztetését. Ellenőrzi a
felhasználónevet és jelszót, és ha azok megegyeznek az állapotot tároló sütik (a
felhasználó számítógépén található tárolók) beállítása után a felhasználót a
Kurzusok oldalra irányítja át.
2. A logoutAction akció a felhasználók munkamenetének megsemmisítését
végzik, azaz a kijelentkeztetést. A munkamenet törlése után a felhasználót a
Bejelentkezés oldalra irányítja át.
class Index
Zend_Auth_Adapter_Interface
Zend_Form

Zend_Controller_Action

User_Form_Login

User_IndexController

+

init() : var

0..1

+
+
+

indexAction() : var
init() : var
logoutAction() : var

RLib_Auth_Adapter_Doctrine

0..1

#

_resultArray: var

+
+
+

__construct(var, var) : var
authenticate() : var
getResultArray(var) : var

17. ábra: User modul Index vezérlője
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Orarend_Model_BaseUsers
Orarend_Model_Users
1 +
+
+

getValcode() : var
setPassword(var) : var
setUp() : var

A ManageController vezérlő menedzseli a felhasználók adatait. Ez a vezérlő dolgozza
fel a regisztrációkat, az elfelejtett jelszó újraigénylést, az új aktivációs e-mail kiküldését, a
felhasználónevek aktiválását, valamint a jelszó- és e-mail cím változtatásokat. A vezérlő 7
akciót, és két metódust tartalmaz (18. ábra):
1. A registerAction akció kezeli a felhasználók regisztrációját. Átadja a
nézetnek a regisztrációs űrlapot, a helyesen kitöltött űrlapok tartalmát pedig
adatbázisba menti. Ha a modul beállításaiban az aktivációs e-mail engedélyezve
van, akkor kiküldi a sendActivateMail metódus segítségével az aktivációs
linket tartalmazó e-mail üzenetet a regisztrált e-mail címre.
2. A kiküldött aktivációs e-mailben található hivatkozás az activateAction
akciót hívja meg. A metódus leellenőrzi az URL-ben átadott ellenőrző számot (ami
minden felhasználónál egyedi), és ha az helyes megerősíti a regisztrált
felhasználónevet.
3. A reactivateAction akció segítségével tudnak a frissen regisztrált
felhasználók új aktivációs e-mailt igényelni, amennyiben az elveszett. Az akció az
űrlapon érkezett e-mail cím ellenőrzése után a sendActivateMail metódus
segítségével az elveszett levelet újraküldi.
4. Az

elfelejtett

jelszó

helyett

új

jelszó

igénylésének

első

lépését

a

lostpassAction kezeli. Ez az akció átadja a LostPassword űrlapot a
nézetnek, ahol a felhasználók az e-mail címük megadásával igényelhetik az új
jelszó beállítását.
5. Elfelejtett jelszó esetén az e-mailben kapott hivatkozásra kattintva jut a
felhasználó a newpassAction-höz. Ez az akció állítja be az új jelszót (a sikeres
ellenőrző kód ellenőrzése után) a NewPass űrlap segítségével.
6. Az adatmódosítások oldalt a profileAction akció vezérli. A metódus az
EmailModify és a PasswordModify űrlapok segítségével módosítja a
felhasználók e-mail címét vagy jelszavát.
7. A vezérlő utolsó akciója a successAction. Ennek a feladata, hogy a művelet
sikerességéről tájékoztassa a felhasználót, majd megadott oldalra irányítsa. A
műveletet az erre az akcióra irányító akció határozza meg.
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A vezérlő első metódusa az initMail metódus. Ennek feladata, hogy inicializálja a
HTML formátumú levélküldést. Ezt a Zend_Mail-ből származtatott RLib_Mail
beállításával éri el. A vezérlő többi akciója ennek a levélküldő osztálynak a segítségével küldi
ki az e-maileket.
A vezérlőben található második metódus a sendActivateMail. Ez a metódus végzi az
aktivációs levelek kiküldését az előző bekezdésben említett RLib_Mail osztály
segítségével.
class Manage
Zend_Form
User_Form_Register
+
+

init() : var
isValid(var) : var

Orarend_Model_BaseUsers
Orarend_Model_Users
0..1
+
+
+

Zend_Form
User_Form_New Activ ation

getValcode() : var
setPassword(var) : var
setUp() : var
0..1

+

init() : var
0..1
Orarend_Model_BaseUsersAttributes
Orarend_Model_UsersAttributes

Zend_Form
User_Form_LostPassw ord
+

User_ManageController

init() : var
0..1

Zend_Form
User_Form_New Pass
+
+

init() : var
isValid(var) : var

0..1

+
+
#
+
+
+
+
+
#
+

activateAction() : var
init() : var
initMail() : var
lostpassAction() : var
newpassAction() : var
profileAction() : var
reactivateAction() : var
registerAction() : var
sendActivateMail(var, var, var) : var
successAction() : var

Zend_Form
User_Form_EmailModify 0..1
+
+
+

0..1

User_Form_Passw ordModify
init() : var
isValid(var) : var

setUp() : var

0..1

Zend_Mail
RLib_Mail
#
#
#
#
1 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getEmail() : var
init() : var
isValid(var) : var

Zend_Form

+
+

+

Zend_Controller_Action

_layout: var
_layoutPath: var
_view: var
_viewPath: var
_viewscript: var
__construct(var, var, var) : var
__get(var) : var
__set(var, var) : var
getDefaultLayoutPath() : var
getDefaultViewPath() : var
getLayout() : var
getView() : var
sendHtml() : var
setDefaultLayoutPath(var) : var
setDefaultViewPath(var) : var
setLayout(var) : var
setView(var) : var

18. ábra: User modul Manage vezérlője
A modul utolsó vezérlője az AdminController. Ez a vezérlő nyújt segítséget az
adminisztrátoroknak a felhasználók kezelésében. A vezérlőnek összesen két akciója van (19.
ábra):
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1. A usersAction akció listázza ki a felhasználókat a paraméterben kapott
rendezés szerint. Az oldalanként megjelenített felhasználók számát a konfigurációs
állományból olvassa ki.
2. A manageAction akció teszi lehetővé a felhasználók állapotának változtatását.
A metódus a felhasználók kitiltott illetve aktivált státuszát tudja átállítani. Ez az
akció csak Ajax kérésekhez használható.
class Admin
Orarend_Model_BaseUsers
Orarend_Model_Users
+
1 +
+

Zend_Controller_Action
User_AdminController
+
+
+

init() : var
manageAction() : var
usersAction() : var

getValcode() : var
setPassword(var) : var
setUp() : var

Orarend_Model_BaseUsersAttributes
1

Orarend_Model_UsersAttributes
+

setUp() : var

19. ábra: User modul Admin vezérlője
Nézetek
A modul összesen 9 nézetet tartalmaz. Ebből egy nézet tartozik az Index vezérlőhöz, 7 a
Manage vezérlőhöz és egy az Admin vezérlőhöz.
Az Index vezérlőhöz tartozó index.phtml nézet felel a bejelentkezés űrlap
megjelenítéséért.
A Manage vezérlő 7 nézete az alábbi feladatokat látja el:
1. A register.phtml nézet a regisztrációs űrlap megjelenítését végzi.
2. Az activate.phtml nézet a sikeres vagy sikertelen aktiválásról tájékoztatja a
felhasználót.
3. A reactivate.phtml az aktivációs levél újraküldéséhez szükséges űrlapot
jeleníti meg.
4. A lostpass.phtml fájl az elveszett jelszót igénylő űrlapot jeleníti meg.
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5. A newpass.phtml nézet az új jelszó beállításához szükséges űrlapot jeleníti
meg a felhasználónak.
6. A profile.phtml a felhasználók profil oldalának megjelenítéséért felel.
7. A success.phtml nézet megjeleníti a felhasználónak az előző művelet
sikerességéről a program üzenetét.
Az Admin vezérlőhöz tartozó utolsó nézet a users.phtml nézet. Ez listázza ki a vezérlő
által átadott felhasználók listáját.
Órarend generálás
Az órarend generálást a Timetable vezérlő generateAction nevű akciója vezérli,
de a Generator osztály készíti el a tényleges órarendeket. Az osztályok szerkezetét az
alábbi UML diagram szemlélteti (20. ábra):
class TimetableGenerate

RLib_Algorithms_Backtrack
#

_problem: var

+
+
#
#
#
#
#
#
#
+
+

__construct(array) : var
__set(var, var) : var
accept(var, var) : var
backtrack() : var
doBacktrack(var) : var
first(var, var) : var
next(var, var) : var
output(var, var) : var
reject(var, var) : var
root(var) : var
setOptions(array) : var
setProblem(var) : var

Timetable_Model_Generator
#
#

Zend_Controller_Action
Timetable_GenerateController
+
#
+
+

#
#
1 +
+
#
#
#
#
+
+

cangenerateAction() : var
denyGenerate() : var
generateAction() : var
init() : var

_generated: var
_level: var
_maxgenerated: var
accept(var, var) : var
first(var, var) : var
generate() : var
getGenerated() : var
next(var, var) : var
output(var, var) : var
reject(var, var) : var
root(var) : var
setMaxgenerated(var) : var
setProblem(var) : var

20. ábra: Az órarend generáló osztályok UML diagramja
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A Backtrack osztály
Ez az osztály valósítja meg az absztrakt backtrack algoritmust. Az algoritmus pszeudokódja
[3]:
procedure bt(c)
if accept(P,c) then output(P,c)
if reject(P,c) then return
s ← first(P,c)
while s ≠ Λ do
bt(s)
s ← next(P,s)

Az algoritmust a következő utasítással indíthatjuk:
bt(root(P))

Az algoritmusban használt paraméterek jelentései:
c: az éppen aktuális csúcs, ahol a keresés aktuális iterációja tart
P: ez a változó tárolja a megoldandó problémát
s: a következő iterációhoz kiválasztott csúcs
Az algoritmusban a következő függvények szerepelnek:
root(P): az algoritmust a kezdő csúcsra állítja, majd meghívja az első iterációt
rajta.
accept(P, c): a függvény a megoldandó problémát és a jelenlegi csúcsot
kapja paraméterül. Ha a c csúcs a P feladat megoldása, akkor a függvény elfogadja
azt, és igaz értékkel tér vissza. Egyéb esetben hamissal.
output(P, c): ez a függvény tárolja el a megoldást, amit az accept függvény
elfogadott.
reject(P, c): ha a P problémának a c csúcs (illetve a c csúcsból induló
részfa) nem megoldása, akkor a reject függvény igaz értékkel tér vissza,
egyébként hamissal.
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first(P, c): a first függvény a P probléma ismeretében a c csúcsra
meghatározza a következő csúcsot, amire az algoritmus következő iterációja
meghívódik.
next(P, s): a next függvény a P probléma ismeretében az s csúcsra
meghatározza az algoritmus következő iterációjában vizsgált csúcsot. A next
függvény kimenete az s csúcs testvércsúcsa lesz.
Az osztályban található - az algoritmus működésében részt vevő - absztrakt függvények.
Ezek a függvények a konkrét problémát megoldó osztályban lesznek megvalósítva a
származtatás során.
Az osztály az absztrakt függvényeken és az algoritmusokon kívül lehetőséget ad a
probléma beállítására is, az osztály egy attribútumában.
Az algoritmus működését tekintve tehát egy kezdő csúcsból mélységi keresést végezve
keresi meg a problémára megoldást reprezentáló csúcsot. Az algoritmus minden lépésben
egy szinttel mélyebbre lép a keresési fában; ameddig ez lehetséges, illetve nem talál
megoldást. A megoldás megtalálása esetén az algoritmus eltárolja azt, majd visszalépések
sorozatával befejezi futását. Ha nincs a fában az aktuális csúcsból kivezető él, akkor visszalép,
majd az előző csúcs testvér-csúcsában folytatja a keresést. Ha a visszalépés után már minden
testvér csúcs vizsgálva volt, vagy nincs több testvér csúcs; az algoritmus még egy csúcsot lép
vissza. Ha az utolsó visszalépés a gyökér (kezdő) csúcsból történt, akkor az algoritmus nem
talált megoldást.
Backtrack algoritmus az órarend generálásban
Mivel a backtrack algoritmus gráfokra van értelmezve, hasonló reprezentációt kell találni
az órarendek ábrázolására is.
Az ábrázolás alapötletét a kurzusok és az azokon belül található csoportok felépítése adja.
Minden kurzusnak szerepelnie kell az órarendben, és minden kurzuson belül minden csoport
csak egyszer szerepelhet minden órarendben. Ekkor egy erdő gráffal ábrázolhatóak a
csoportok, amiben minden fa szintjéhez egy-egy kurzust rendelhetünk. A csoportokat a
fában található csúcsok reprezentálják. A fa egy szintjén minden csúcsból (csoportból) annyi
él indul a fa következő szintjén lévő csúcsokhoz, ahány (aktív) csoport található a következő
szintet reprezentáló kurzuson belül.
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4. szint
3. szint

2. szint
1. szint

n. szint
…

…

…

…

…

21. ábra: A csoportok által generált fa
Ezeken a fákon (illetve az erdőn) a backtrack algoritmus már tud megoldást keresni, ahol a
megoldások a fák gyökereitől a leveleikig vezető utak (minden kurzusból kerül be az
órarendbe csoport). Egy csúcs (részfa) akkor kerül elutasításra, ha az algoritmus következő
lépésére kiválasztott csúcs nem megengedett időpont ütközést vált ki az órarendben, azaz a
kiválasztott csoport időpontja ütközik a más kiválasztott csoportok időpontjainak egyikével.
Ha az algoritmus eljut az egyik levélig, akkor talált egy megoldást. A feladat jellegéből
adódóan ekkor a keresés még nem áll meg, az algoritmus visszalép és folytatja a keresést,
további megoldásokat keresve. A keresés akkor áll meg, ha megtalálja a limitben megadott
utak (órarendek) számát, vagy az erdő utolsó fáját is végigjárta.
A keresés hatékonyságának növelése
A keresési gráfban található levelek száma a kurzusokon belül található csoportok
számának szorzata. Például egy 3 kurzusból álló erdőnek, ahol minden kurzus 4 csoportot
tartalmaz összesen 4*4*4 = 43 = 64 levele van. Egy szélsőségesen nagyméretű generálásban
így akár több mint 1010 levelet is tartalmazhat a gráf, aminek az átvizsgálása komoly
számítási teljesítményt igényel.
A keresés sebességének növelése érdekében ezért a kurzusokat a tartalmazott csoportok
száma szerint rendezem először, majd az ebből épített gráfon keresi az algoritmus a
megoldásokat. Ekkor (egy átlagos bemenetre) a fának az első pár szintjén van a legkevesebb
elágazás, és az utolsó pár szinten a legtöbb. Ezzel a módszerrel, ha az algoritmus a fa egyik
csúcsából visszalép, egy nagyméretű részfát zár ki a keresésből. Ez valós adatokkal való
számolásnál sokat javít a hatékonyságon.
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A Generator osztály
A backtrack algoritmus segítségével ez az osztály képes az órarendek elkészítésére. Az
absztrakt függvények megvalósítása előtt szükség lesz még néhány attribútumra és
metódusra:
A maximálisan generálható órarendek számát a setMaxgenerated metódus
segítségével a _maxgenerated attribútumban tárolja az osztály
A szint nyilvántartására, ahol az algoritmus éppen tartózkodik a keresés közben, a
_level attribútumot használom
Szükség van továbbá a setProblem metódus felüldefiniálására is, amiben az
algoritmus indítása előtt a bemeneti adathalmazt egy könnyen kezelhető formára
kell hozni.
Az eredmények eltárolására egy _generated attribútum van deklarálva, amit a
generate metódus a generálás előtt egy üres tömbbel tölt fel. A kész órarendek
később a getGenerated metódus segítségével kérhetőek le.
Ezen segédváltozók és segédfüggvények segítségével már megvalósíthatóak a
Backtrack osztály absztrakt metódusai:
root(P)
A függvény beállítja a szintet 0-ra, majd elindítja a visszalépéses keresést.
reject(P, c)
A függvény két esetben ad vissza igaz értéket (utasítja el a csúcsot), ha a maximális számú
órarend elkészült, vagy ha megoldást talált (azaz levélen tartózkodik).
accept(P, c)
Ez a függvény akkor ad vissza igaz értéket, ha az algoritmus levélen tartózkodik.
output(P, c)
Ez a függvény rögzíti a talált megoldásokat. Végigjárja a fa gyökerétől a levélig vezető
utat, az azon található csúcsokat összegyűjti, majd a megtalált órarendek közé rakja.
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first(P, c)
Ez a függvény a fában lévő következő szint csúcsain lépked végig. Ha helyes csúcsot talál
annak indexét a c paraméterben kapott adatai közé írja, növeli a szintek számát, majd
visszaadja az adatokat, amivel megkezdődhet a következő szintre lépés.
A vizsgálatra kiválasztott csúcsot az eddig megtett út minden csúcsával összehasonlítja. Az
összehasonlítás során a következő vizsgálatokat végzi:
1. Ha a kiválasztott csúcs és az eddig megtett úton lévő csúcsoknál (csoportoknál)
megengedett az ütközés, akkor a következő vizsgálatra lép.
2. Ha valamelyik csúcsnál nincs megengedve az ütközés, akkor mindkét csúcs összes
időpontját minden kombinációban összehasonlítja. Ha átfedést talál két időpont
között, akkor elutasítja a kiválasztott csúcsot.
Ha egyetlen csúcsot sem talál a keresés, akkor a szintek számát csökkenti, és null
értékkel tér vissza. Ekkor az algoritmus visszalép.
next(P, s)
Ennek a függvénynek a működése megegyezik a first(P, c) függvénnyel. Az
egyetlen eltérés, hogy a helyes csúcsok keresését ott folytatja, ahol a first vagy az előző
next függvény befejezte (adott szinten), így a következő csúcs indexét a paraméterül kapott
s adathalmazból olvassa ki.
A generatorAction akció, a generálás legfelső szintje
Az órarendek generálását a generator akció végzi, a Generator osztály egy példánya
segítségével. A példányosítás után lekérdezi az adatbázisból a kurzusok és csoportok listáját,
majd ezt beállítja a Generator osztály problémájának. A probléma beállítása után a
maximálisan generálható órarendek számát adja meg a konfigurációs állományban
megadottak alapján.
A beállítások után elindítja a generálást. A folyamat végeztével a korábban generált
órarendeket törli az adatbázisból, majd rögzíti az újakat. Utolsó lépésben megtagadja az
újbóli generálást a denyGenerate metódus segítségével, majd a művelet sikerességét
jelző „1”-es számot kiírja a képernyőre.
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A generálás során fellépő hibák kivételeket dobnak. Ezeket az akció lekezeli, majd kiírja a
képernyőre (illetve a naplófájlba) a művelet sikertelenségét.
Kliensoldal
A kliensoldalon található JavaScript függvényekben a program a jQuery keretrendszer [4]
és a jQuery UI keretrendszer [5] nyújtotta szolgáltatásokra támaszkodik. A híreket kezelő
admin felületen megtalálható továbbá a TinyMCE WYSIWYG (What you see is what you get –
amit látsz azt kapod) editor [6].
A kliensoldalon található JavaScript függvényeket az admin.js és a scripts.js
fájlokban tárolja a program. Az admin.js fájlban találhatóak az adminisztrációs felület
működését segítő függvények. Ezt a fájlt csak az adminisztrációs felületen tartózkodva tölti
be a program, a többi oldalon csak a scripts.js fájlt.
Az űrlapok kliensoldali ellenőrzésére (ami a szerver terheltséget is csökkenti, valamint a
felhasználói élményt is növeli az újratöltési idő megszüntetésével) egy jQuery validate nevű
plugint használok. Ennek segítségével egy sokoldalú mező ellenőrzést tudok hozzáadni az
űrlapokhoz.
A megjelenítést szabályozó stíluslapokból is kettő található: a templatestyle.css és
a style.css. Előbbi az összes oldal közös komponenseinek megjelenítését szabályozza,
míg utóbbi fájl az egyes oldalak egyéni megjelenését írja le.
Órarend importáló kiegészítő
Az Órarend importáló kiegészítő a következő komponensekből áll össze [7]:
A kiegészítő attribútumait leíró fájlok
Lokalizációk
Felületeket leíró fájlok
JavaScript fájlok
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Attribútum fájlok
Ezek a fájlok tartalmazzák a kiegészítő leírását a felhasználó és a böngésző számára.
Az első fájl az install.rdf, ami a kiegészítő telepítésénél szükséges információkat
tartalmazza: a kiegészítő egyedi azonosítóját, nevét, verziószámát, készítőjének nevét,
leírását, honlapcímét, valamint azokat a Firefox verziószámokat, amikkel a kiegészítő
kompatibilis.
A

következő

fájl

a

kiegészítő

belső

fájlszerkezetét

kapcsolja

össze.

Ez

a

chrome.manifest fájl. Ez adja meg a böngészőnek, hogy hol keresse a lokalizációt, a
JavaScript fájlokat és a felületet a kiegészítő csomagján belül.
Lokalizációk
A lokalizációk a locale mappában találhatóak nyelvek, azon belül országok szerint
csoportosítva.
Felületet leíró fájlok
Két leíró fájl van a kiegészítőben: az about.xml és overlay.xml.
Az about.xml fájl tartalmazza a névjegy ablak felületét. Ezen csak statikus címkék
találhatóak.
Az overlay.xml fájl írja le a megjelenését a jobb-kattintás menüben. Ez ebben az
esetben egy menüpont, és két almenü. A menü címkéit a lokalizációs fájlokból a címkéknek
megfelelően olvassa ki.
JavaScript fájlok
Két JavaScript fájl található a csomagban: a jQuery keretrendszer és a függvényeket
tartalmazó fájl (overlay.js).
A betöltés az overlay.js fájllal kezdődik. A fájl végén a DOM (Document Object
Model) eseményekhez hozzárendeli a betöltés különböző szakaszait.
Első lépésben az init függvény fut le. Ez inicializálja az objektumot, és betölti a jQuery
keretrendszert.
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Második lépésben miután a DOM betöltött, lefut a checkPage függvény. Ez analizálja az
oldalt (analyzePage), majd frissíti a gombok kattintható állapotát attól függően, milyen
oldalon tartózkodik a felhasználó (refreshButtons).
Az analyzePage függvény az URL ellenőrzésével kezdi a feldolgozást. Ha az nem felel
meg a megadott mintának (az ETR kurzusfelvétel oldala), akkor az analizálás azonnal
befejeződik. Ha a kurzusfelvétel oldalon történik az ellenőrzés, a függvény megkeresi a
kurzusokat tartalmazó táblázatot, a későbbi könnyű kezelés érdekében a tulajdonságaihoz
egy új azonosítót ad, majd hozzáadja a kijelölést invertáló script blokkot a dokumentum
fejeleméhez. Az analizálás következő lépésében a kiválasztott táblázat ellenőrzése és
besorolása történik: végigellenőrzi a kiegészítő minden fontos oszlop meglétét. Ha a táblázat
formátuma helyes, a táblázathoz hozzáadja a jelölőnégyzeteket, amik alapján az importálást
később elvégzi.
Az

importálás

és

vágólapra

másolás

parancsot

a

sendCourses

és

a

copyToClipboard függvények végzik. Mindkét függvény első lépésben a getCourses
függvény segítségével kinyeri a táblázatból az importált adatokat, majd az utasítástól
függően a vágólapra másolja, vagy közvetlenül a generálóba küldi Ajax kérés formájában
(ekkor a választ a felhasználónak továbbítja).
A getCourses függvény első lépésben besorolja a kurzusokat tartalmazó táblázat
oszlopait későbbi adatfeldolgozásra. Ha a táblázat nem volt analizálva egy korábbi lépésben,
akkor egy hibaüzenettel kilép. Helyes adatok esetén az oszlopok besorolását alapul véve
elkezdi az importálásra kijelölt sorok ellenőrzését, tisztítását, letárolását. A helytelen adatot
tartalmazó sort eldobja.
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Tesztelés
Tesztelési terv
Első lépésben a honlap által nyújtott funkciókat tesztelem le helyes illetve helytelen
adattal. Ebben a lépésben a következő funkciók működéséről bizonyosodom meg:
Hírek oldal megfelelő működése, hírek adminisztrációs felületének megfelelő
működése
Regisztráció működése
Elfelejtett jelszó, új aktivációs levél igénylésének helyes működése
Bejelentkezés működése
Kurzusok hozzáadása manuálisan, kurzusok menedzselése
Generált órarendek helyes megjelenítése és menedzselése
A következő lépésben az importáló kiegészítőt tesztelem több bemenet esetén.
Az utolsó lépésben a generáló algoritmus helyességét ellenőrzöm különböző szempontok
alapján.
Funkciók tesztelése
A funkciók tesztelése során a felhasználók által bejárható területet tesztelem. Mivel a
felhasználók szemszögéből próbálom végig a teszteseteket ez a szakasz fekete doboz
tesztelésnek tekinthető.
Hírek modul
A modul tesztelésének első lépcsője az adminisztrációs felület átvizsgálása. Itt új hírt
hozok létre, a hír létrehozásánál kipróbálom a mezőkre tett megszorításokat (mint helytelen
adat), valamint a TinyMCE által nyújtott funkciók működését. Új hír létrehozása után
kipróbálom a módosítás opciót is, mely során a létrehozott hírt módosítom. Több hír
létrehozásával a lapozó helyes működéséről is megbizonyosodom, illetve pár hír törlésével a
törlés funkció helyességéről is.
Az adminisztrációs felület vizsgálata után a felhasználói oldal tesztelése következik. Itt a
hírek listázójának lapozóját, az RSS feed funkciót és a hírek betöltését tesztelem. A főoldalon
megjelenített hír tartalmának formázásának hasonlítania kell az adminisztrációs felületen
beállított formázásokra.
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Regisztráció modul
A regisztráció tesztelésénél a helytelen adatok (üres, túl hosszú, nem helyes e-mail
formátum) megadása mellett az ellenőrzéseket is tesztelem (újraregisztrált e-mail cím,
újraregisztrált felhasználónév, illetve rossz captcha megadása). Sikeres regisztrációnál a
beállításokban megadottaktól függően e-mail megerősítést kell adni, amivel sikeresen
aktiválható a felhasználónév.
Elfelejtett jelszó és aktivációs levél újraküldése
Ennek a modulnak a tesztelésekor a helytelen adatok visszautasítását (rossz/nem létező
e-mail cím, nem megegyező jelszavak új jelszó megadásakor) tesztelem, valamint a
módosítások életbe lépését.
Bejelentkezés működése
A bejelentkezés tesztelésénél a helytelen adatok megadása esetén el kell utasítania az
oldalnak a bejelentkezést, míg a helyes adatok mellett bejelentkezett állapotba kell
helyeznie.
Kurzusok hozzáadása és menedzselése
Ebben a részben manuálisan adok hozzá néhány adatot. Ezek között megadok helytelen
(hiányos, rossz formátumú) adatokat is.
A hozzáadás után végig próbálgatom a kurzusok és csoportok tulajdonságainak
módosítását, ezeket nyomon követem az adatbázisban.
Órarendek megjelenítése és menedzselése
Néhány minta órarend készítése után azok megjelenítését tesztelem. Az ütköző és nem
ütköző óráknak egyaránt helyesen kell megjelennie. A publikus és nem publikus funkcióknak
egyaránt helyesen kell működni.
Importáló kiegészítő tesztelése
A kiegészítő tesztelésének első lépése a feltelepítés. Miután sikeresen fel tudtam
telepíteni Mozilla Firefox böngészőbe a kiegészítő belső funkciói következnek. A belső
funkcióknak a következő teszteken kell megfelelni:
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Jobb kattintásra a kiegészítő menüpontja megjelenik.
A menüpont csak az ETR kurzusfelvétel oldalán aktív, a többi oldalon nem
kattintható.
A kurzusfelvétel oldalon az új oszlop megjelenik.
A kijelölés invertálása funkció tesztelése
Vágólapra másolásnál csak a helyes kurzusok kiszűrése
Importálásnál minden kurzust importál, amit nem ott a hibaüzenet és hibakód a
helyes indokot mutatja.
Mivel a kiegészítő összes funkcióját és elágazásait tesztelem ezért ez a teszt tekinthető
fehér doboz tesztelésnek.
Algoritmus helyességének ellenőrzése
Ez a lépés a legfontosabb, tekintve, hogy a rendszer magját ez képezi. Az algoritmus
fontossága miatt ezt a részt fehér doboz teszt segítségével ellenőrzöm.
A következő bemenő adatokkal az algoritmus összes ágát tesztelni tudom:
KURZUS1
1. előadás
KURZUS2/1 2. előadás
KURZUS2/2 2. előadás
KURZUS3/1 Részben ütköző előadás
KURZUS4/1 Teljesen ütköző előadás
KURZUS5/1 Teljesen ütköző előadás 2
Helyszín 5
KURZUS6/1 Csoport 1
KURZUS6/2 Csoport 1
KURZUS6/3 Csoport 1
KURZUS6/4 Csoport 1
KURZUS6/5 Csoport 1
KURZUS7/1 Csoport 2
KURZUS7/2 Csoport 2
KURZUS7/3 Csoport 2
KURZUS8/1 Több időpont csoport
13:00
KURZUS8/2 Több időpont csoport
Sze,13:00-14:00
KURZUS8/3 Több időpont csoport
Sze,13:00-14:00

Oktató 1/1;

H,8:00-10:00
K,10:00-12:00
Oktató 2
K,12:00-13:30
Oktató 3
K,9:00-10:30
K,10:00-11:30
Oktató 4, Oktató 5 K,10:00-12:00
Oktató 6
Oktató 7
Oktató 8
Oktató 9
Oktató 10

Helyszín 1
Helyszín 2
Helyszín 3
Helyszín 4,

P,10:00-12:00
Cs,18:00-20:00
Helyszín 6
P,14:00-16:00
Helyszín 7
K,10:00-12:00
Sze,12:00-14:00
K,10:30-11:30
Helyszín 8
Sze,11:00-12:30
Cs,8:00-9:00
Cs,10:00-11:00 K,10:00-11:30 P,12:00Sze,12:00-13:00 K,10:00-11:30

Oktató 11
Helyszín 9
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Sze,12:00-13:00 K,10:00-11:30

A megadott bemenő adatokkal a következő teszteket futtatom le:
A generálás tulajdonságainak olyan megválasztása, hogy az eredményben biztosan
ne szerepeljen órarend (ekkor a generálás nem engedélyezett).
o Valamely kurzus összes csoportjának törlése
o Minden kurzus deaktiválása
o Egy kurzuson belül minden csoport deaktiválása
Aktív/Nem aktív állapotok helyes működése
Egyszerű órarend generálása egyetlen kurzussal.
Egyszerű órarend generálása ütközések és prioritás beállítás nélkül, több
kurzussal.
o Kurzusonként egy csoporttal
o Kurzusonként több csoporttal
Egyszeres ütközés két előadás között (a kimeneten nincs órarend)
o Az egyik előadás egy másikkal részben átfedésben van.
o Az egyik előadás a másik előadáson belül van időben.
o A két előadás teljesen lefedi egymást.
Többszörös ütközés
Ütközések engedélyezése, majd a kimenet ellenőrzése ettől függően (csak azok a
csoportok ütköznek ahol ez megengedett).
Olyan kurzusok ütközés vizsgálata ahol több csoport alternatíva van.
o Az ütköző csoportok kiszűrése
o Az ütközések engedélyezése (ezzel bekerülnek az órarendbe)
o Minden ütköző csoportnál a kimeneten nincs órarend.
Ütközések és nem-ütközések vizsgálata több időpont megadásánál csoportonként.
A kimenet formázásának ellenőrzése hiányzó oktató, helyszín vagy mindkettő
esetén.
Esti csoportok órarendbe illesztésénél az órarendek hosszának dinamikus
növelése.
Különböző prioritások állításánál a magasabb prioritású csoportok kerülnek
legelőre, a legalacsonyabbak leghátra.
A tesztesetek lefuttatása közben az algoritmus végig a helyes órarendeket készítette el.
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Algoritmus hatékonysága és nagy adattömegek feldolgozása
Órarendek generálásakor az algoritmus műveletigénye elhanyagolható. Ezt az alábbi
mérések támasztják alá (a tesztkonfiguráció: Intel Core 2 Duo T5870 2.0 GHz, 4 GB
memória):
A kiszolgáló átlagos válaszideje (100 teszt):
Átlagos feldolgozási idő (100 teszt):
Ebből a generálásra fordított idő (8 kurzus, 17 csoport, 1 teszt):
Ebből a generálásra fordított idő (10 kurzus, 31 csoport, 1 teszt):
Ebből a generálásra fordított idő (11 kurzus, 78 csoport, 1 teszt):

150 ms
900 ms
13 ms
18 ms
33 ms

A táblázatból látható, hogy a számítási idő elhanyagolható részét adja a visszalépéses
keresés. Ez nagyobb adattömegnél is elhanyagolható marad, mivel a csoportok maximális
száma 300-ra van alapértelmezetten beállítva, ami minden esetben elegendő kell legyen.
Több felhasználó egyidejű órarend generálása több szálon történik, ezáltal kihasználva a
hardver nyújtotta lehetőségeket.
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Összegzés
Az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikerült minden fontos funkciót megvalósítani,
amivel az eredmény egy széles körben használható és könnyen kezelhető, mégis intelligens
és sokoldalú program.
A témabejelentőben foglaltak szerint az órarend generáló rendszer egy szerveren futó
alkalmazás, amihez bárki hozzá tud férni minimális rendszerkonfiguráció mellett.
A honlap tartalmazza az importáláshoz szükséges összes funkciót, a generálást végző
algoritmus a paramétereknek megfelelően elkészíti az órarendeket, melyeket a felhasználók
exportálhatnak, illetve akár meg is mutathatják másoknak.
A felhasználók szemszögéből egy pár kattintással üzembe helyezhető (regisztráció)
weboldal lett az eredmény, ami egyszerű és letisztult felületével mégis megállja a helyét a
mai elvárásokkal szemben. A kevésbé jártas felhasználókat a honlap bármely pontjáról
hozzáférhető használati utasítás segíti, mely közvetlen hangnemben magyarázza a működést
a lehető legérthetőbb, mégis minden részletre kiterjedő módon.
Fejlesztői oldalról a lehetőségek nyújtotta maximális rugalmasságot sikerült elérni. A
honlap arculata sablonból készült, a kliens- és szerveroldalon pedig keretrendszerek
segítették a munkám. Ezzel biztonságosabb, könnyebben és gyorsabban fejleszthető,
csoportmunkára is lehetőséget adó szerkezettel rendelkező lett a program.
A program felépítését tekintve teljesen moduláris, ezzel még rugalmasabbá téve a
későbbi fejlesztéseket. Újabb modulok egyszerűen és könnyen integrálhatóak. A Zend
Frameworknek

köszönhetően

a

már

meglévő

modulok

könnyen

bővíthetőek,

módosíthatóak. Ezeket a modulokat mindössze az alkalmazás gerince fogja össze, a modulok
egymással semmilyen kommunikációt nem végeznek, ezzel téve még könnyebbé a
fejlesztést; illetve nagyobb teret ad több fejlesztő párhuzamos munkájára. A felépítésből
adódóan a megosztott könyvtárak további szabadságot adnak a fejlesztőknek, amivel több
alkalmazás is használhatja a közös osztályokat egy időben.
A generálás műveletet megvalósító osztály is teljesen különálló egységet alkot, ezzel téve
a programot még könnyebben bővíthetővé, továbbfejleszthetővé.
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Ennek megfelelően sikerült elérni a témabejelentőben megfogalmazott célkitűzéseket, és
egy önálló webalapú intelligens órarend generáló rendszert készíteni.
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