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Foglalkozás Előadás Gyakorlat

1 Követelmények ismertetése, Szoftver architektúrák
áttekintése, elosztott rendszerek alapjai

Technológiák áttekintése

2 J2EE alapjai, servelt technológia Servlet-ek

3 MVC alapjai, JSP mint View JSP 

4 REST Jackson

5 Komponens alapú fejlesztés, Inversion of Control Spring, dependency injection

6 Spring Framework Spring web mvc

7 Spring Framework – Exceptions, DTO Spring Controler

8 Spring Framework - Sessions Session kezelés

9 Dokumentálás, Endpoint reference Féléves feladat bemutatása

10 Féléves feladat bemutatása Féléves feladat bemutatás

Kötelező irodalom

• A tárgy előadás fóliái.

Ajánlott irodalom
• Spring dokumentáció

A tárgy lezárásának módja:
aláírás és vizsga

Évközi számonkérések:

A tárgy célja a webes alkalmazások szerver oldali komponensének, úgynevezett backend-jének a
fejlesztéséhez  kapcsolódó  alapvető  technológiák  és  módszerek  megismerése  és  elsajátítása.  A
technológiai  ismeretek  elsajátítását  a  hallgatók  egy  féléves  feladat  elkészítésével  igazolják.  A
féléves feladat benyújtására a szorgalmi időszak végéig van lehetőség. Pótlási lehetőség nincs. A
féléves feladat halasztására nincs lehetőség. 

A tárgyhoz kapcsolódó elméleti  anyaghoz kapcsolódóan egy félév végi teszt kerül megírásra.  A
tesztet egy alkalommal lehet pótolni. 

A hallgató végleges aláírás megtagadást kap amennyiben nem teljesíti sikeresen a tesztet vagy nem
készíti el a féléves feladatot a megadott határidőre. 



Aláírás megszerzésének feltételei

• A gyakorlati órák minimum 70%-án való aktív részvétel.
• Féléves feladat elkészítése és megvédése.

• Ellenőrző elméleti zárthelyi sikeres teljesítése.

Vizsga formája
írásbeli és szóbeli
Az  írásbeli  vizsga  menete:  a  vizsgára  csak  azon  hallgató  jelentkezhet  aki  már  megszerezte  az
aláírást.
Írásbeli:  A dolgozat  elkészítésére  1  óra  áll  rendelkezésre,  a  vizsga  első  része  egy 3  gyakorlati
kérdésből  álló  teszt  melyre 10 perc áll  rendelkezésre,  majd 4 elméleti  kérdés  10-10 pontért.  A
beugró  részen  minimum 66%-os  eredmény kell  elérni.  Az elméleti  kifejtős  kérdések  minimum
50%-os teljesítése esetén a vizsga kötelező szóbeli résszel folytatódik.
Szóbeli: Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra. A szóbeli vizsga a félév elméleti és
gyakorlati anyagából áll. A szóbeli vizsga programozási feladatot tartalmazhat.
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