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Összefoglalás 

 

A tanulmány feltárja napjaink népszerű webes technológiáinak eredetét és lehetséges jövőjét, valamint 

bemutatja annak alkalmazását, mely igen fontos a mérnök informatikusok által elsajátított 

szoftverfejlesztési technológiák terén. Az egyre növekvő felhasználói igényekre és a komplexitás 

kezelésére új és új tervezési irányelvek születtek válaszul. A tanulmányban elemzésre kerülnek a 

webes szoftverfejlesztéshez rendelkezésre álló korszerű, nyílt forráskódú technológiák, mely alapvető 

szerepet töltenek be a webes alkalmazások fejlesztéséhez szükséges ismeretek, készségek 

elsajátításában.  

Kulcsszavak: webfejlesztés, webes architektúrák és technológiák, keretrendszerek 

Abstract 

 

The study reveals the origins and possible future of nowadays popular web technologies, and also 

introduces its application, which is very important in the field of software development technologies 

studied by engineer-IT specialists. For the growing user’s needs and handling complexity, new and 

new design directives have been made as response. In the study, modern, open-sourced technologies 

available for web-based software development are analyzed, which play a major role in learning 

knowledges and facilities required for development of web applications. 

Keywords: web development, web architectures and technologies, frameworks 
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1. Bevezetés 

A mérnök informatikus képzésben igen fontos a gyakorlatorientált programozási ismeretek 

elsajátítása (Katona, Kővári, 2015), mindezt természetesen a lehető legkorszerűbb 

technológiák alkalmazásával. Maga a programozás összetett problémamegoldó és elemző 

készséget kíván, mely összefüggésben van a diákok kognitív képességeivel is (Katona, 

Ujbanyi, Kovari, 2015). A kódolási feladatok megoldását számos technológia támogatja, a 

tanulmány a webes technológiák témakörét tárgyalja. 

 

A tanulmány feltárja napjaink népszerű webes technológiáinak eredetét és lehetséges jövőjét, 

valamint bemutatja annak alkalmazását, mely igen fontos a mérnök informatikusok által 

elsajátított szoftverfejlesztési technológiák terén. Az egyre növekvő felhasználói igényekre és 

a komplexitás kezelésére új és új tervezési irányelvek születtek válaszul. A tanulmányban 

elemzésre kerülnek a webes szoftverfejlesztéshez rendelkezésre álló korszerű, nyílt 

forráskódú technológiák, mely alapvető szerepet töltenek be a webes alkalmazások 

fejlesztéséhez szükséges ismeretek, készségek elsajátításában Ezen webes technológiák nagy 

része jelentős szereppel bír a digitális tanulástámogatás területén is (Benedek & Molnár, 

2011; György, 2015). 

 

A mai web alapjait jelentő kommunikációs modellt és a protokollt a HTTP
1
-t, és a web 

leírónyelvét, a HTML
2
-t, Tim Berners-Lee, a CERN dolgozója terjesztette elő 1989-ben. 

Nevéhez fűződik a napjainkban általánosságban URL-ként is említett URI
3
, a weboldalak 

általános elérési címeinek elvének megfogalmazása (Berners-Lee, 1989): 

 

séma:[//[felhasználónév:jelszó@]hoszt[:port]][/]útvonal[?lekérdezés][#hivatkozási pont] 

 

Az 1. ábra jól mutatja az áttörést hozó elképzelését, miszerint a Hyperlink
4
 biztosíthatja az 

“átjárást”, vagyis a weblapok közötti kapcsolatot, más szóval linket. 

 

                                                

1
HTTP: Hypertext Transfer Protocol: hiperszöveg átviteli protokoll. 

2
HTML: HyperText Markup Language: webes leírónyelv. 

3
URI: Uniform Resource Identifier: egységes erőforrás-azonosító, weboldalak egyedi azonosítását teszi 

lehetővég. 

4 Hyperlink: hiperhivatkozás. 
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1. ábra: kliens / szerver modell, 1989-ből (Berners-Lee, 1989) 

 

Hyperlink segítségével navigálhatunk az oldalak között, ami különösen hatékony formája az 

adattárolásnak. A hivatkozásokban rejlő lehetőséget napjainkban a “Linked Data” fogalma 

írja le. Az internet kezdetben statikus weboldalak halmaza volt. Ezek többnyire képek és 

szövegek megjelenítésére szorítkoztak. A szerver-oldali script nyelvek megjelenésével, mint a 

PHP megszületett a dinamikus web alapja (Fink & Flatow 2014). A felhasználó és a felület 

interakciója szélesebb körben volt elérhető. A JavaScript megjelenésével lehetővé vált a 

felhasználói felület (UI) dinamikus változtatása (Fink & Flatow 2014), logika kliens oldali 

implementálása. 

2. Webes architektúrák evolúciója és típusai 

2.1. Statikus webalkalmazások 

Az World Wide Web kezdetben statikus HTML weboldalak elérését jelentette. Az 

alkalmazásban elérhető képernyők közötti navigáció a hiperhivatkozásokon keresztül volt 

elérhető, ezzel egyfajta dinamikusság élményét okozva. A weboldalak közti navigáció nem 

sokban különbözik a könyven való lapozástól, hiszen kötött szabályok szerint használható: a 

tartalomszolgáltató a statikusan elkészített weboldalakat biztosít a kliens számára. 
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2.2. Fél-dinamikus webalkalmazások 

A statikus webalkalmazások elterjedésével megjelent az igény a felhasználó és a felület közti 

interakció eszköztárának bővülésére. Fél-dinamikus webalkalmazás alatt azt értjük, hogy az 

alkalmazás szerver oldalon dinamikus, kliens oldalon pedig statikus. Lehetővé vált az 

adatküldés a szerver felé: a HTML űrlapok adatai HTTP metódusok segítségével (POST, 

GET, PUT, PATCH, DELETE) kerültek továbbításra a hálózaton. Ezek segítségével 

megvalósítható az öt alapművelet (CRUD: Create, Read, Update/Replace, Delete). A szerver 

oldali alkalmazás képes a kliens felől felküldött paraméterek alapján egy weboldal tartalmát 

dinamikusan generálni (alkalmazásszerver), ez a kliens felől transzparens. A megjelenített 

tartalom a felhasználó által kezdeményezett, de oldal újra töltést nem generáló interakciók 

során nem változik. 

2.3. Dinamikus webalkalmazások 

Az alkalmazás kódja ebben az esetben is letöltésre kerül. A korábbi példákhoz képest a 

különbség, hogy dinamikus webalkalmazás esetén a kliens dinamikus tartalomváltoztatása 

már nem minden esetben követel előzetes adatkommunikációt a szerverrel. A megjelenített 

tartalom a felhasználó oldal újratöltést nem generáló interakcióinak során megváltozhat. 

2.4. Adatalapú tartalomgenerálás 

Kliens oldalon elérhető az alkalmazás összes lehetséges állapota (layout
5
) pl. Handlebars 

sablonok. A kliens csak parciálisan frissíti a DOM-ot, szemben az előre generált teljes HTML 

dokumentummal. A működés során ezek közül kerül kiválasztásra az aktuálisan szükséges 

változat, behelyettesítve az adat-kommunikáció válaszában kapott értékeivel. 

2.4. Technológiák fejlődése 

A világháló és a tartalomgeneráláshoz használt technológiák fejlődésével az internet kinőtte 

gyerekkorát, dinamikus, napjainkig tartó evolúciója és évről évre számos meglepetést hozott, 

akár a Mini PC-k és a mobil EEG-k által támogatott agy-számítógép interfészek megjelenése 

és fejlődése (Katona, Kovari, Ujbanyi, 2013), (Katona, Dukan, Ujbanyi. Kovari, 2014), 

                                                

5
Layout: elrendezés 
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(Katona, 2014ab), (Katona, Ujbany, Kovari), (Katona, Farkas, Ujbanyi, Dukan, Kovari, 

2014), (Katona, 2015ab), (Ujbányi, Katona, Kővári, 2014). 

 

Összegyűjtésre került néhány példa az áttekintéshez: a 2. ábra időrendi sorrendben mutatja a 

webes technológiák elterjedését a HTTP és a HTML megjelenésétől egészen napjaink 

keretrendszereiig (2. ábra). A React Native már a natív mobil platform meghódítását tűzi ki 

célul: 

 

2. ábra: Webes technológiák evoluciója 

2.5. Napjaink webalkalmazásai (progresszív webalkalmazások) 

A Netscape Navigator-t fejlesztő cég és mérnöke Brendan Eich megalkotta a kezdetben 

Livescript, majd JavaScript névre hallgató magas szintű programozási nyelvet. 1995-ben a 

Netscape Communications Corporation elsőként integrálta a böngészőbe az értelmezőt, 

melyet 1997-ben Ecma International szabványosított. 

2.6.2. JavaScript népszerűsége 

A JavaScript több mint egy kliens-oldali Script nyelv: mára a világ legelterjedtebb 

programozási nyelveként tartják számon. A Stack Overflow felmérése (3. ábra) ugyan nem 

reprezentatív, de segít képet adni a nyelv szerepéről. A 173 ország 56,033 fejlesztőjének 

részvételével készült kutatás eredménye alapján a fejlesztők 85,3%-a használja a JavaScript 

nyelvet. Ez az érték front-end fejlesztőknél 90,5%, a szerver oldali fejlesztők esetén 54,4%. 
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3. ábra: JavaScript népszerűsége (Fink & Flatow 2014) 

 

Az internet és a webes alapú vállalati alkalmazások elterjedésével, valamint a szerver oldali 

futtatás lehetőségével újabb és újabb keretrendszerek (framework), valamint könyvtárak 

(library) megjelenése figyelhető meg. 

2.6.3. Könyvtárak és keretrendszerek 

A fejezet célja, hogy röviden szemléltesse a JavaScript sokszínűségét, a nyelvi eszköztár 

lehetőségeit, előkészítse a későbbi fejezetek fogalmait. A JavaScript megjelenése óta számos 

függvénytár, és – a tervezési irányelvek újra értelmezésével – számos keretrendszer jött létre. 

Ezek az eszközkészletek segítik a hatékony fejlesztést, használatukkal gyorsabbá, átláthatóbbá 

tehető az implementáció folyamata. Könyvtár alatt egy adott céllal előre definiált 

függvénykészletet értünk. Ennek gyakorlati hasznossága abban rejlik, hogy a fejlesztőnek 

nem szükséges minden feladat implementációjakor az alapértelmezett primitív, natív nyelvi 

eszköztárát használni. Az alkalmazás elemi egységekre bontható: a gyakran ismétlődő 

vezérlési szerkezetek a könyvtár függvényeivel újra és újra felhasználhatók. A módszer 

csökkenti a hibalehetőséget, mivel egy adott funkcionalitás megvalósítását csak egyszer kell 

megírni. 
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4. ábra: Könyvtárak és keretrendszerek 

 

A 4. ábra mutatja a nyelven belüli formai tagolódást és rész-egész viszonyt. A keretrendszer 

irányelvek, minták (pattern) gyűjteménye – a folyamat vezérlését teszi lehetővé a fejlesztő 

pedig ezt a működést paraméterezi az egyéni igényeknek megfelelően. 

2.7. Kliens oldali keretrendszerek 

A költséghatékony DOM manipuláció kezelésére, a kódblokkok tervezési irányelvek mentén 

történő elkülönítésére, valamint az újra hasznosítható komponensek megvalósítása érdekében 

az egyes fejlesztői közösségek más és más JavaScript alapú keretrendszereket alkottak meg. A 

napjainkban fokozott népszerűségnek örvendő két megoldás az AngularJS (Google) és a 

React (Facebook). 

2.7.1. AngularJS 

A böngésző oldal betöltés eseményekor az AngularJS inicializálja az alkalmazás 

eseményterét. A felület által észlelt felhasználói interakciók hatására a keretrendszer parciális 

képernyőket injektál a statikus DOM-ba, melynek előnye, hogy a tartalom frissítése nem 

igényli a teljes képernyő újra töltését. A technológiai értelemben gazdaságos DOM 

manipulációt az 5. ábra szemlélteti: 
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5. ábra: DOM manipuláció AngularJS-el 

2.7.2. React 

A React a Facebook fejlesztése, melyet eleinte a Facebook értesítések valós-idejű 

megjelenítéséhez használtak, majd önálló technológiává nőtte ki magát. A fejlesztők azért 

hozták létre, mert a klasszikus MVC megközelítés a magas komplexitású felhasználói 

felületeknél nem volt eredményes. A DOM manipuláció kezelésére kifejlesztett technológia 

az úgynevezett virtual DOM-ra épül, melynek lényege, hogy a felület kirajzolása 

funkcionális, ez által a felület az alkalmazás állapotterének leképzése. 

 

A React néhány tulajdonsága: komponens-alapú, képes szerver oldali rajzolásra, védelmet 

nyújt az XSS támadások ellen, egyirányú adatfolyammal (data binding) kivédi a körkörös 

függőségeket (circular dependency) a model és a view között. Az egyirányú adatfolyam elve 

egy lényegi különbség az AngularJS esetén megvalósított kétirányú adatfolyamhoz képest. 

Fontos megjegyezni, hogy a React nem MVC, hanem egy könyvtár, amely View rétegként 

szolgál. 

2.8. Futtatási környezet és részei 

Egy programkód végrehajtása minden esetben egy futtatási környezetben történik. A folyamat 

során az alkalmazás instrukciókat küld a számítógép processzorának és eléri az operációs 

rendszer erőforrásait. 

2.8.1. A böngésző 

A kutatás tárgyát képező alkalmazás webes technológiákra épül, így szoftver futtatása a 

böngészőben történik. A böngésző általános feladata, a weblapok megjelenítése. Fontos 
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megjegyezni azonban, hogy a böngésző számos komponensből tevődik ki, így a kódok 

fordítását és értelmezését; a felület kirajzolását mind más és más egység végzi. Ezek a 

komponensek felelnek a különböző funkcionalitások megvalósításáért, együttesen megalkotva 

ezzel a böngészőt és megteremtve annak minden képességét. A böngésző összetevői az alábbi 

részekre tagolódnak: 

- Felhasználói felület (UI) 

- Elrendezés rajzoló motorja 

- Nézet rajzoló motor 

2.8.2. JavaScript futtatási környezetei 

A JavaScript nyelvet a weboldalak viselkedésének programozására tervezték, így a nyelv 

fordítója a böngészőbe került integrálásra. A JavaScript alapú technológiák fejlődésével a 

futtathatóság átlépte a böngésző határait: a JavaScript motorja mára elérhető önálló 

alkalmazásként. A Node.js parancssori interfészt kínál (CLI), mely megjelenésével 

megalapozta a szerver oldali futtatás lehetőségét. 

2.8.3. JavaScript motorok: V8 és ChakraCore 

A JavaScript kódot az értelmező futtatja, melyből optimalizáció segítségével profilt készít. Az 

optimalizált kód “Just-in-time” (JIT) fordul gépi kódra. A fordítás folyamata a böngésző 

JavaScript motorja segítségével kerül megvalósításra, ez az úgynevezett engine
6
. 

 

Napjainkban a két legnépszerűbb JavaScript motor a Google gondozásában lévő V8, illetve a 

Microsoft által fejlesztett ChakraCore, habár a mai napra már mindkét projekt open source. 

Ezekre a JavaScript engine-ekre számos alkalmazás, mint a Node.js vagy a MongoDB épül. A 

Microsoft gondozásában fejlesztett JavaScript motor, melyet az Internet Explorer 

böngészőiben használ, a ChakraCore névre hallgat.  

 

                                                

6 Engine: JavaScript motor, amely a nyelv értelmezését és fordítását végzi.  
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6. ábra: Node.JS kiterjesztése ChakraCore-al  

(Forrás: https://blogs.windows.com/msedgedev/author/gaurav-seth) 

 

A 6. ábra szemlélteti, hogy az eredetileg a Google Chrome V8-as JavaScript motor-jára épülő 

Node.JS opcionálisan működtethető a Microsoft ChakraCore motorjával, amennyiben közbe 

iktatunk egy köztes réteget, a Chakra Shim-et. A Microsoft úgy alakította ki a ChakraCore 

virtuális gépet, hogy a V8-hoz hasonlóan kompatibilis legyen a Node.js-el. A Microsoft 

alternatív megoldását mutatja be. A Microsoft nem titkolt szándéka, hogy a Windows 

operációs rendszer alatt már elérhető JavaScript motort platform függetlenítse. Kimutatásaik 

szerint a TypeScript fordítási idők csökkenthetők az alternatív Node.js megoldással. A 

méréseket ugyan csak Windows operációs rendszer alatt végezték, az eredmény így is 

figyelemreméltó. 

 

Mindkét motor nyílt forráskódú, open source szoftver: módosítással vagy módosítás nélkül 

szabadon letölthető GitHub-ról és redisztributálható. Az említett fordítók felderítik a kódot és 

profilt készítenek a performancia optimalizálásához. Teljesítményük – közel holtversenyben – 

kiemelkedően magas. 

2.8.4. Garbage Collection 

Az alkalmazás futása során allokált memóriacímek egy részének életciklusa még a böngésző 

bezárása előtt lejár. A hatékony és gazdaságos működés megvalósításához elengedhetetlen a 

folyamatok által már nem használt objektumok memória-foglalásának felszabadítása. Az 

eljárás Garbage Collection néven ismert. Az alkalmazás működése során felgyülemlett 

“szemét” összegyűjtését; a használaton kívüli memória felszabadítását a JavaScript engine 

végzi el. 
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2.9. Tervezési paradigmák 

Szoftverfejlesztés esetén a tervezési paradigma egy általános, ismétlődő megoldás az 

alkalmazás tervezése során gyakran felmerülő problémákra. Ez jellemzően egy tervezési 

sablon vagy leírás, mely számos különböző élethelyzetben hasznosítható. Használatukkal 

felgyorsítható az alkalmazásfejlesztés. Az irányelvek használata segíti a fejlesztő számára a 

kód olvasását. Jellemző példák: egyke tervezési minta, építő tervezési minta stb. 

2.9.1. Előzmény 

Kezdetben a szerver és –kliens oldali script nyelvek a HTML stíluslappal vegyítve, egyetlen 

fájlban kerültek tárolásra. Ennek hátránya, hogy egy összetettebb alkalmazás esetén a kód egy 

hamar nehezen átláthatóvá, nehezen karbantarthatóvá vált. A probléma kezelésére születtek a 

különböző tervezési irányelvek. A webfejlesztés szempontjából jelentős paradigmák egy 

részét mutatja be a következő alfejezet. 

2.9.2. MVC, MVVM architektúrák  

Az MVC nem más, mint egy szoftvertervezési irányelv. Szoftverfejlesztés evolúciójával, az 

alkalmazások komplexitásának növekedésével szükségessé vált a programok logikai 

értelemben konzisztens egységeinek csoportosítása. Ez a csoportosítás lehetővé teszi az 

említett módon összetartozó kódblokkok függetlenítését, elkülönítését. Az MVC tervezési 

módszernek köszönhetően külön választjuk egymástól a logikai szempontból és/vagy 

funkcionálisan összetartozó blokkokat, mint például az üzleti logikát a felhasználói felülettől. 

Az így kapott architektúra béli rétegződés elemei a klasszikus hármas felosztás szerint: a 

model (függőségi gráfok), view (képernyő vagy nézet), controller (más néven vezérlésért 

felelős réteg). A szemlélet megvalósítása skálázható, karbantartható és hatékony ezáltal 

komplex alkalmazások megvalósítását teszi lehetővé.  

 

A módszer eredeti leírása megtalálható Steve Burbeck 1987-es tanulmányában: Applications 

Programming in Smalltalk-80™: How to use Model-View-Controller (MVC). 

 

A tanulmány máig érvényes hatását mi sem mutatja jobban, mint hogy a 80-as évek előtt még 

szokatlan architektúra béli megközelítés napjainkig keretrendszereinek nélkülözhetetlen 

koncepcióbéli alapjául szolgál. 
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2.9.3. A kód csoportosításának előnyei 

Mint minden említésre méltó elméletnek, így az MVC, MVVM irányelvnek is megvannak a 

rövid és hosszú távú gyakorlati előnyei. Rövid távú előny, hogy a kód könnyen 

karbantartható, hosszabb távon pedig optimális alapot nyújt a tovább fejlesztésre, bővítésre. 

 

Bővítés alatt érthetjük az alkalmazás teljesítmények növelését (skálázás). Ilyen igény akkor 

lép fel, ha a felhasználók köre radikális mértékben megnő. A szolgáltatás fenntarthatóságát ez 

esetben vagy a hardveres erőforrások többszörözésével, vagy az erőforrásigények 

elkülönítésével, újraelosztásával oldhatjuk meg. 

 

A megfelelően szempontok szerint csoportosított kód: 

- Skálázható, mert egy-egy parciális funkcionalitást könnyebb mind vertikális, mind 

horizontális irányban bővíteni. Vegyük alapul a számítógép hardverének egy fontos, 

Logikailag összetartozó komponensét, a memóriát. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az 

eszköz sebességét, hatékonyságát szűk keresztmetszetként a memória mérete lassítja, 

akkor több RAM-ot vásárolunk a készülékbe. Ha a logikai egységek nincsenek 

rugalmasan egymáshoz illesztve, például a memória az alaplapra integrált, akkor a 

bővítés lehetősége korlátolt. 

- Karbantartható: ha a felület megjelenésén szeretnénk változtatni, tudjuk hogy a View-

hoz kell nyúlni – ha az adat-kommunikáció struktúráját kell módosítani, akkor a 

Model-hez. A logikai elkülönítés jellemzően az összetartozó kódrészek fizikai 

szeparációját is jelenti. A kötött alkalmazás-hierarchia nem utolsó sorban a 

hibakeresés folyamatát is könnyíti. 

Az MVC tervezési módszertan hatékonyságát alátámasztja, hogy számos piacvezető 

technológia alkalmazza a gyakorlatban: Zend Framework, Codeigniter, AngularJS, Ruby.  

3. Tervezés (követelmények és eszközök) 

A szoftver követelmény specifikációja alatt a fejlesztendő applikáció leírását értjük. 

Megkülönböztetjük egymástól a funkcionális és nem funkcionális követelményeket Piac által 

vezérelt projektek esetén a specifikáció egy egyesség a megrendelő és a szállító felek között. 

A követelmény tartalmazza a feladat keretét, a felhasználói felületet, az alkalmazás nyújtotta 

funkcionalitást, végezhető műveleteket, valamint a teljesítménybéli elvárásokat. A 
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megvalósításhoz használt eszközök magukban foglalják a fejlesztéshez használt módszereket 

és a programozó munkáját könnyítő szoftvereket. (Cseh, Katona 2015ab). 

3.1. Feladatválasztás 

Az alkalmazás megválasztásakor törekedtem egy olyan példát találni, mely más alkalmazások 

manifesztációjának is alapul szolgálhat, valamint egyszerűségéből adódóan ideális a 

bemutatni kívánt technológiák működésének reprezentációjára. 

3.1.1. Termék specifikációja, TO-DO lista 

A TO-DO fogalom az angol tenni igéből származik, a TO-DO lista jelentése pedig nem más, 

mint elvégzendő feladatok listája, rendszerint prioritás szerint rendezve. 

 

A készítendő szoftverrel szemben támasztott elvárások: 

- Ötvözze az SPA applikációk előnyeit: valós időben, a teljes képernyő újra töltése 

nélkül legyen képes a felület tartalmának módosítására.  

- Rendelkezzen ergonomikus felhasználói felülettel és támogassa a billentyűzettel való 

vezérlést 

- Alkalmazkodjon dinamikusan a megjelenítő eszköz képernyőjének felbontásához 

- Használja a legújabb nyílt forráskódú webes technológiákat  

- Valósítsa meg a TO-DO lista rögzítés és menedzsment funkcionalitást, továbbá 

lehessen szűrni a listát az elemek állapota szerint (aktív / passzív) 

3.1.2. Wireframe (képernyő váza) 

A wireframe egy vázlat, mely tartalmazza a fontosabb funkciógombokat. A felület 

implementációja előtt készítettem egy tervet (7. ábra), ami bemutatja az alkalmazást. A 

képernyőtervek elkészítéséhez Balsamiq Mockups alkalmazást használtam. 
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7. ábra: Wireframe 

 

A 8. ábra tartalmazza a funkcionális működésre alkalmas felhasználói felület tervét:  

 

 

 

8. ábra Használati eset diagram  

Az alkalmazás célja, hogy a felhasználó rögzíthesse kedvenc, olvasásra szánt könyveit, és 

nyilvántarthassa a már olvasottakat. 

 

Az oldal elemei: 

- Szöveges beviteli mező 

- Elem hozzáadását vezérlő funkciógomb 

- Lista az elemek felsorolásával 

-  
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3.1.3. Offline megvalósítás 

Említésre méltó, hogy az alkalmazás megvalósítható offline és online változatban is. Offline 

megvalósítás esetén a böngésző tárolórendszerére támaszkodunk (Local Storage és 

IndexedDB), online esetben pedig kéréseket küldünk a szerver felé, majd adatbázisban 

tároljuk a felületen rögzített adatokat. 

3.1.4. Online megvalósítás 

Ha lehetőséget biztosítunk az alkalmazásnak a hálózati kommunikációra, azzal számos 

funkcionalitás implementációjának adhatunk teret. 

- Applikációk összekapcsolása 

- Közös listabázis  

- Felhasználói szokások vizsgálata 

- Népszerű könyvek listájának központ nyilvántartása 

3.2. Támasztott elvárások 

A szoftverrel, mint termék és a szoftverfejlesztéssel, mint gyártástechnológiával szemben, a 

piac és az ipar különböző elvárásokat támaszt. Ennek megfelelően a dolgozat a vizsgált 

megoldási lehetőségeket is külön-külön fogja értékelni. A 9. ábrán a színvonalas 

szoftverfejlesztés egymást támogató irányelvei láthatóak. 

 

 

9. ábra: Szoftverfejlesztés elvárások csoportosítása 
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Termék alatt a fejlesztés eredményét, a termék minősége alatt pedig a specifikációhoz képest 

megvalósított funkcionalitást értjük. 

3.2.1 A termék és a felhasználói élmény 

Minden modern webalkalmazástól elvárjuk a gyors interakciót, a képernyőhöz alkalmazkodni 

képes és platform független működést. Azokat az alkalmazásokat, melyek a natív 

szoftverekhez hasonló élményt nyújtanak, natív szerű alkalmazásoknak nevezzük.  

3.2.2. Ergonómia, UX 

Egy szoftver tervezésekor elengedhetetlen szempont a felhasználói élmény: az alkalmazás és 

az ember interakciójának kényelmes, hatékony volta. A program hatásfoka mérhető a 

felhasználó által befektetett energia és ennek megtérülésének arányában. Ebben az 

inerciarendszerben egy számítógépes alkalmazás teljesítményét az ember és a gép egységnyi 

idő alatti munkavégzése határozza meg. Az állítás alátámasztja a kényelmes használat 

jelentőségét. Egy felület logikus felépítése, a kezelőpanelek és a dinamikus adatblokkok jól 

látható elkülönítése, a beviteli mezők megfelelő elrendezése biztonságosabbá, 

kiszámíthatóbbá és összességében egyszerűbbé teszi a használatot. 

3.2.3. Fejlesztési szempontok, „Clean Code” 

A Clean Code szemlélet egyik úttörője Robert C. Martin Series, aki Tiszta kód című 

könyvében igyekszik lefektetni a kódolás formai és koncepcionális szabályait. Ezeket a 

szabályszerűségeket igyekeztem betartani a fejlesztéskor. Példák a „tiszta kód” írására: 

beszédes változónevek, rövid függvények, mely által elválaszthatók a felelősségi körök, DRY 

szemlélet, stb. 

3.2.4. „DRY”, avagy ne ismételd magad 

A DRY, másként „Don’t repeat Yourself” rövidítése egy szoftverfejlesztési irányelvre utal: 

„Ne Ismételd Magad!” Fejlesztés során törekednünk kell az irányelv betartására: egy 

rendszeren belül minden kiemelhető, csoportosítható kódrészletet a lehető legalacsonyabb 

redundancia mellett kell implementálni. Az ismétlés mellőzésének irányelve lehetővé teszi, 

hogy újra hasznosítsuk a kódot. Számos előnye között említendő, hogy betartásával 

karbantarthatóbb, bővíthetőbb és hiba mentesebb kódot kapunk. 
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3.2.5. Fejlesztés módszertana 

Rendszerfejlesztésnél kiemelt célok a kiszámítható folyamatok, a produktivitás és a minőség 

megalapozása. A szoftver életciklusában a tervezés és a manifesztáció közötti állomások a 

szoftverfejlesztés módszertanaival írhatók le. Mivel a vízesés modell elavult, nem ideális 

karbantartható projektek megvalósításához és az egyirányú, lineáris fázisok között nem 

megoldott folyamatos visszacsatolás a szoftver karbantartásának. 

 

Jelen projekt megvalósításához egy innovatív módszertant, az Agilis modellt vettem alapul. 

Agilis módszertan lényege, hogy a fejlesztést ismétlődő ciklusokra bontjuk; az egyén nagyobb 

figyelmet kap, mint az eszközök; végfelhasználók bevonásával történik a fejlesztés 

folyamatának ellenőrzése, ez által képes rugalmasan reagálni a visszajelzésekre. 

Alkalmazásfejlesztés szabályait a változatos projektek miatt nehéz uniformizálni. A feladatot 

a projektmenedzsment eszköztára és a különböző fejlesztési stratégiák törekszenek lefedni.  

 

 

10. ábra: Agilis szemlélet 

 

Az agilis szemlélet (10. ábra) egy frissebb reprezentációja a szoftverfejlesztés analógiájának. 

A lépések itt is egymásra épülnek. A modellt vettem alapul a tanulmány elkészítésénél is. 
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3.3. Feladatválasztás 

A webes technológiák nyújtotta lehetőségek bemutatására egy egyszerű applikációt 

választottam, melynek segítségével könnyen modellezhetők az alapvető funkcionalitások és 

működés. Alapvető funkcionalitás az adatbevitel, az adatmegjelenítés és törlés. 

3.3.1. Szűk keresztmetszet 

Általánosságban kijelenthető, hogy egy rendszer sebességét döntően befolyásolhatja a 

rendszer legkisebb átengedő képességű, vagy leglassabb komponense. Más szóval a szűk 

keresztmetszet a folyamat leghosszabb ciklusidővel rendelkező művelete. 

 

Webalkalmazás esetén a leginkább idő és erőforrásigényes művelet az oldal betöltése, a 

folyamat, amikor a böngészőnek újra kell rajzolnia a teljes DOM
7
-ot. Ekkor lekérésre 

kerülnek a szervertől a képernyő megjelenítéséhez szükséges adatok. 

 

Ennek a mérnöki problémának a kezelésére született számos keretrendszer, melyek 

segítségével a statikusan generált DOM, az oldal újra töltése nélkül is könnyen manipulálható. 

Példák JavaScript alapú keretrendszerekre, melyek megoldást szállítanak a parciális DOM 

manipulációra: AngularJS, Backbone, React, ExtJS 

3.3.2. Egyszerű példa az elv megvalósításra 

2010-es megjelenése óta az AngularJS mára az egyik legnépszerűbb open source 

keretrendszerré vált. A javarészt Google támogatását élvező szoftver számos lehetőséget kínál 

látványos és hatékony felhasználói interfészek fejlesztésére.  

3.4. Fejlesztői környezetek 

A fejlesztők munkáját számos nagyszerű eszköz támogatja, melyek többsége ingyenesen 

elérhető. Egy alkalmazás implementálásánál, ahol különösen fontos az akkurátus szintaxis, 

komoly segítséget jelentenek a kód kiemelő eszközök. A fejlesztői eszközök többsége több, 

mint egy egyszerű szövegszerkesztő: jellemzően parancssori elérést, indexelt keresést, 

verziókezelést és távoli elérést is biztosítanak. 

                                                

7
DOM: Document Object Model, programozási interfész HTML, XML és SVG dokumentumok kezeléséhez 



EDU 5. évfolyam 4. szám   

 

73 

3.4.1. Atom.io 

JavaScript, JSX, HTML, TypeScript kód szerkesztésére egyaránt alkalmas bármely 

tetszőleges szövegszerkesztő. A kód írásához az Atom-ot használom – ezt a szoftvert webes 

technológiákkal hozták létre, és számos ingyenes bővítmény és nyelvi támogatás érhető el 

hozzá. 

3.4.2. Nuclide 

A Nuclide az Atom.io szövegszerkesztőhöz készült ingyenes, egységesített fejlesztői eszköz, 

mely számos funkciójával támogatja a hatékony web és –mobilalkalmazás fejlesztést. 

Beépített funkcionalitásainak köszönhetően támogatja a React alapon történő fejlesztést. 

Indentáció: a jól olvasható kód megfelelően igazított – egy kellően intelligens kódszerkesztő 

pedig képes a nyelv szabályszerűségeit felismerve automatikusan tabulálni a kódot. 

Kódkiegészítő: óriási segítséget nyújtanak a mindennapok során a kódkiegészítő eszközök, 

melyek az adott programozási nyelv nyelvkészletéből ajánlanak kulcsszavakat. Parancssor: az 

operációs rendszer alapértelmezett terminálja helyettesíthető ezzel. A csomagok telepítését, a 

kód építésének folyamatát és a verziókezelést is kezelhetjük innen. Különösen hasznos, ha 

minden mentéskor, módostáskor manuálisan szeretnénk lefordítani a kódot.  

3.4.3. JSX és TypeScript 

A React-ben történő fejlesztés szorosan kötődik JSX használatához, bemutatása ezért 

űindokolt. A JSX egy előfordító, mely XML szerű szintakszisból natív JavaScript kódot állít 

elő. Alkalmazása nem szükséges a React használatához, de ajánlott, mivel elegánsabb formát 

ad a kódnak: áttekinthetővé teszi a React komponens alapú implementációját. A JSX egy 

objektumorientált programozási nyelv, melyet a japán DeNA cég egy kutatási projekt 

keretében fejleszt, kifejezetten modern böngészőkön történő futtatásra tervezve. 

 

A nyelv használatának előnye, hogy használatával gyorsabb, biztonságosabb és könnyebben 

használható eszközt kapunk. A JSX fordítás közben optimalizál, az így generált kód futása 

ezáltal gyorsabb, mint az eredetileg JavaScript-ben írt alkalmazásoké. A JSX és a natív 

JavaScript futási sebességének összehasonlítását a 11. ábra szemlélteti. 
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11. ábra: fordítási idők összehasonlítása JSX és JavaScript esetén  

(Forrás: https://jsx.github.io) 

 

A JSX a JavaScript-el szemben típusos, többséfgében type-safe. Stabil, Java-hoz hasonló 

osztály rendszerének köszönhetően a fejlesztő megszabadul a JavaScript primitív, prototípus 

alapú öröklődésének használatától. A JSX mellett fontos megemlíteni a típusos és skálázható 

JavaScript megoldások másik élharcosát a TypeScript-et. A platformfüggetlen alkalmazás a 

Microsoft támogatását élvezi, az npm csomagkezelővel telepíthető, tsc paranccsal pedig 

futtatható. 

3.4.4. NPM 

Az NPM (Node Package Manager) egy csomagkezelő rendszer. Szervezett módon ad 

lehetőséget a JavaScript fejlesztőknek a kód szabadon történő felhasználására és 

megosztására. Az NPM üzleti modellje a GitHub-hoz hasonló módon lehetővé teszi az 

ingyenes és nyílt forráskódú (open source) publikáció mellett az egyéni és vállalati igényeket 

kielégítő csomagkezelést. Az NPM népszerűsége a közösségek erejében és az újrahasznosítás 

megvalósíthatóságának köszönhető. A projekteken és cégeken átívelő közös, dokumentált és 

karbantartott kódbázis az egyik alapja Node Package Manager (NPM) hatékonyságának. Két 

fő funkcionalitása:  

- Online raktárak (repository) node.js csomagok / modulok számára amelyek a 

search.nodejs.org webhelyen kereshetők 

- Parancssori eszköz Node.js csomagok telepítésére, és a Node.js modulok 

verziókezelésére. 
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3.4.5 Package.json 

Az alkalmazás csomagfüggőségeit tartalmazó JSON 
8
szövegfájl. Egy valós projekt számos 

csomag egyidejű használatát feltételezi, melyek közül tetszőleges arányban lehetnek a 

központilag nyilvántartott (global registry). Package.json fájl lehetséges attribútumai: 

- name (név) − csomag neve 

- version (verzió) − csomag verziója 

- description (leírás)− csomag leírása 

- homepage (weboldal) − csomag webhelye 

- author (szerző) − csomag szerzője 

- contributors (közreműködők) − csomag fejlesztésében közreműködők nevei 

- dependencies (függőségek) − a függőségek listája.  az NPM automatikusan telepíti az 

itt felsorolt minden szükséges függőségeket (fejlesztői eszközt) a node_modules 

mappába 

- repository – gyűjtemény típusa és a csomag URL címe 

- main − csomag belépési pontja 

- keywords – csomagot leíró kulcsszavak 

4. Tesztelés, performancia, reszponzibilitás 

A szoftverfejlesztés egyik legfontosabb fázisa az elkészült termék minőségének vizsgálata. 

A folyamat során összehasonlítjuk a funkcionális specifikációt és a program működését. A 

technika eredményességéhez az alkalmazást több eszközön is tesztelni kell: vizsgáljuk a 

reszponzibilitást. Jelentős mérnöki kihívást hordoz magában az alkalmazás sebességének, 

megbízhatóságának vizsgálata – ennek érdeképen méréseket végzünk. 

4.1. Szoftvertesztelés és módszertana 

A szoftvertesztelést számos metodika alapján végezhetjük – a gyakorlatban minden 

módszerre egyaránt találunk számos példát. A tesztelés fejezete három típust vizsgál: 

manuális, másként kézi tesztelés, automatizált tesztelés és teszt vezérelt fejlesztés. 

                                                

8 JSON: JavaScript Object Notation, adatleíró szintaxis 
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4.2. Manuális tesztelés 

Legáltalánosabb és leginkább kézenfekvő tesztelési módszer a manuális tesztelés. A módszer 

során emberi erőforrás segítségével kerül összehasonlításra az implementált működés és a 

specifikáció. 

4.3. Automatizált tesztelés 

Az alkalmazás automatizált tesztelése jellemzően valamilyen automatizált tesztkörnyezettel 

kerül megvalósításra: például Selenium keretrendszer. Az automatikus működés abban rejlik, 

hogy a keretrendszer végrehajtja az előre programozott teszteseteket, imitálva ezzel a normál 

működést. A Selenium részletes bemutatására jelen dolgozat formai keretei végett nem terjed 

ki.  

4.4. TDD, avagy Teszt vezérelt fejlesztés 

Számos tesztelési módszertan mellett a Teszt vezérelt fejlesztés látszik az egyik 

leghatékonyabb gyakorlatnak. Egyes magyarországi cégek, mint például az Emarsys évek óta 

mellőzi a manuális tesztelők foglalkoztatását – az alkalmazás működését és a funkciók stabil 

elérését a fejlesztők által programozott tesztesetekkel garantálják. 

4.5. Hatékonyság mérésének eszközei 

A teljesítmény vizsgálatát rend szerint valamely erre a célra fejlesztett szoftverrel végezzük, 

melyekkel futásidőben méréseket végezhetünk. Így automatikusan generált diagnosztikát 

kaphatunk a működésről. 

4.6. Mobil optimalizálás 

Mobil optimalizálás alatt azt értjük, hogy az applikáció felülete a megjelenítő eszköztől 

függetlenül, alkalmazkodik a képernyő felbontásához. 

 

„Mobile First” szemléletnek nevezzük azt a tendenciát, amely meghatározza az utóbbi évek 

internet használati szokásait. A különböző felmérések arra utalnak, hogy a világhálóra 

csatlakozó eszközök esetén a táblagépek és a mobiltelefonok átvették a vezetést az 

évtizedekig egyeduralkodó, hagyományos asztali alkalmazásoktól. A felhasználói szokások 

változásának megfelelően a szoftverpiac, mint meghatározó szereplő átalakulása is 

megfigyelhető. 
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A Bootstrap az egyik legnépszerűbb mobil-optimalizáló front-end keretrendszer, melyet a 

gyorsabb és könnyebb fejlesztés elősegítésére hoztak létre. A képernyő-független működést 

elemezhetjük a Google böngészőből elérhető fejlesztői eszközökkel is. A funkció eléréséhez 

használhatjuk az F12 funkcióbillentyűt, ezután válasszuk ki a „Toggle device toolbar” opciót. 

 

Ha nincs lehetőségünk az alkalmazás működését egy bizonyos készüléken tesztelni, 

használhatjuk az Apple hivatalos, integrált fejlesztői eszközét, az Xcode-t, mely tartalmazza a 

cég által gyártott telefonok és táblagépek virtuális szimulációs lehetőségét. 

5. Összefoglalás 

A tanulmány számos technológiát és architektúra béli lehetőséget említ a téma 

feldolgozásához – melyből kiolvasható, hogy a téma határait különösen nehéz meghúzni. Az 

elmúlt tíz évben innovatív és eredményes törekvések sorozata figyelhető meg a piacon.  

 

A szoftverfejlesztésben a környezetek és technológiák közötti átjárás soha nem tapasztalt 

mértékben mutatkozik meg. 

 

Az alkalmazások fejlesztése részben automatizálható, miközben a szoftverek hatékonysága 

folyamatosan növekszik, a termékfejlesztés, gyorsabbá és biztonságosabbá válik, reményt 

keltve a kiszámíthatóságra. Ezek mellett meg kell jegyezni, hogy a technológiák dinamikus 

fejlődése folyamatos kihívás elé támasztja a fejlesztőket. 

 

Egy adott technológia vagy gyakorlati megvalósítás elsajátításánál vagy bemutatásánál 

elengedhetetlen a tervezés evolúciójának, azaz a mérföldkövek közötti kapcsolat megértése, a 

cikk első része ezt tárgyalja. A második rész szoftverfejlesztési módszertant mutatja be, amely 

alapján fejlesztett szoftver megfelel az SPA alkalmazásokkal szemben támasztott 

elvárásoknak, valamint a választott architektúrának köszönhetően iOS és Android eszközökre 

is egyaránt könnyen tovább fejleszthető. 

 

Könnyen karbantartható, a dependenciák (függőségek) paraméterezésével a fejlesztői 

eszközök automatizáltan frissíthetők. A React alapokon megvalósított parciális DOM 

frissítésnek köszönhetően a felhasználó közel natív alkalmazás használatának élményét élheti 

át. Az egyszerű példa jó kiindulási alapot nyújt komplexebb alkalmazások implementálására.  
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