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V 1.0 

Miről lesz ma szó? 

• Tervezés? Sprint! 

• GPS TX  - fejlesztés lépésről lépésre 

– Only path 

– Partial 3D 

– Full 3D 

– „THINK BIG” - Fejlesztői munka = baby steps! 

• BuBBeR – „TUDOMÁNY”, nagy betűkkel ;) 

– Egyszerű feladat – egyszerű megoldás? 

– Adatfeldolgozás = impakt faktor? 

– „THINK SIMPLE” - Fejlesztői munka = baby steps! 

• Fejlesztői munka ... Tényleg csak ennyi? 
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V 1.0 

Tervezés? 

„Nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan 
dolgot specifikáljak, ami még nincs kész” 
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V 1.0 

Tervezés – UML2??? 
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V 1.0 

Tervezés ... 

• Közepes cégnél már így működik: a jobb programozó 
(lead, senior, architect – projekt és cég függvénye) 
megtervezi a projekt struktúráját, a modulok feladatait 

 

• Tapasztalatok kis cégeknél: 

– „Nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan dolgot 
specifikáljak, ami még nincs kész” 

– „Igen, azt mondtuk, hogy jó lesz a több ablakos 
kinézet, de nem gondoltuk, hogy az több ablak 
megjelenítését fogja jelenteni” 

– „Ez még mindig ugyanaz, amiről 2 évvel ezelőtt 
beszéltünk!”  never-ending project ... 
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V 1.0 

Tervezés ... 

• Szubjektív vélemény, véletlenül sem általános 

• Minél nagyobb a projekt, annál fontosabb a kapcsolódási 
pontok/interfészek részletes megtervezése 

• A nagy projekt tervezése ezen a témán túlmutató, nem 
fejlesztési kérdés... Jó fejlesztőből lesz a jó architect! 

 

• A teljes rendszer minden moduljának minden lényeges 
apróságának megtervezése és megismerése   
Felesleges! Kezdő fejlesztői szinten mindenképpen 

• Működő és gyors prototípus készítése sokkal fontosabb! 

• A prototípus ezután szépen lassan apró lépésekben 
fejleszthető 
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Scrum 
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V 1.0 

Scrum / Kanban board 
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V 1.0 

Scrum fejlesztés 

• Az átlagos hétköznapokban mindegy, hogy fix 
hosszúságú sprintek vannak és fix szerepek (Scrum), 
vagy folyamatos fejlesztés és kevesebb szerep (Kanban) 

• Létfontosságú a roadmapfeature és a featurestory 
átalakítás, ez senior/architect szint 

 

• Egy átlagos fejlesztő mindig csak egy story-val 
foglalkozik – apró lépésekben halad a teljes projekt 

• Nem érdekes a teljes projekt, nem érdekes a másik 
modul, nem érdekes a jövő havi új feature 

• Magányos fejlesztésnél nincs team, de ezzel a felfogással 
sokkal élvezetesebb és hatékonyabb a fejlesztés! 
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GPS Track Xplorer 

„The BEST never-published GPS software” 
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V 1.0 

Input 
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V 1.0 

Output ... 

• Ekkor a Google Earth még nem tud elmentett GPS 
útvonalat megjeleníteni, mindig fix a magasság-modell 

• Még nincs tuhu T3D, experimental Le Petit Poucet 

• Még nincs kész a robotrepülős csoda 
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VIDEÓK!!! 

../../programming/__GPS_Visu/AVIs
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Fejlesztés menete 

• Nem lehet úgy nekiállni, hogy „ma este elfoglaljuk a 
világot” 

• Részproblémákra bontás, lehetőleg látványos 
(önjutalmazó) részproblémákkal 

• A részproblémákat még kisebb feladatokra kell bontani 

• RENGETEG aránytalan döntés és vonalhúzás = 
tapasztalatszerzés ...  

• Ez alapján tudunk majd válaszolni, ha az első 
munkahelyen megkérdezik, hogy milyen nehézségű 
feladatot tudnak ránk bízni egy sprintben! 
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V 1.0 

1. megközelítés: X,Y,Z 

• A GPS koordinátákat könnyen át lehet transzformálni 
kép-koordinátákká (kisebb gond a tengelyekkel...) 

• A magasság-értékek egyedi módon skálázhatóak 

• Az OpenGl megjelenítés egyszerű: pontok/vonalak 3D 
koordinátákkal 

• Az első jelenet megrajzolása egy OpenGl tutorial 
elvégzése alatt elvégezhető 

• Gyakorlatilag az idő legnagyobb részét a GPS adatfile 
feldolgozása jelentette, de „minden másra megoldás a 
GPSBabel” ...  

• Eredmény: PHASE1 
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V 1.0 

Domborzati kép? 

• FÖMI (drága!) 

 

• Google Earth ... SRTM?  www.usgs.gov  

 

• www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 

• signed int16 [1200,1200] 

• Domborzati Z koordinátának tökéletes! Legalábbis, 
hibaszűrés után (különösen a Balaton környékén) 
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V 1.0 

SRTM next-gen 

• „On September 23, 2014, the White House announced 
that the highest-resolution topographic data generated 
[...] in 2000 was to be released globally by late 2015. [...] 
Since then the schedule was accelerated, and all global 
SRTM data have been released.” 

• „Previously, SRTM data for regions outside the United 
States were sampled for public release at 3 arc-seconds, 
which is 1/1200th of a degree of latitude and longitude, 
or about 90 meters (295 feet). The new data have been 
released with a 1 arc-second, or about 30 meters (98 
feet), sampling that reveals the full resolution of the 
original measurements.” 
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V 1.0 

Műholdkép? 

• Gateway to astronaut images (eol.jsc.nasa.gov) 

• NASA Jet Propulsion Lab images (onearth.jpl.nasa.gov) 

• Google Maps (static maps API) 

• ??? Blue Marble Next Generation, Landsat ??? 

 

• ... Vagy szerzünk alternatív forrásból a sokkal nagyobb 
felbontású képeket ... 
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V 1.0 

Kamera kezelés 

• CamPoint, LookPoint, 
UpVector 

• D3D vs OpenGL: 
LookPoint vs 
LookDirection 

• Az alap mozgások 
matematikai 
műveletként 
értelmezhetőek 

• „Soft camera” 
mozgás kis keresés 
után 
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V 1.0 

2. megközelítés: 3D jelenet 

• SRTM-ből kivágni a GPS útvonalnak megfelelő részt 

• Erre ráhúzni egy műholdkép textúrát 

• A textúrára rá a Turistautak.hu KML exportját 

• A textúrára rá a GPS útvonal erősen hibajavított 
változatát 

• Magasság-térkép számítása a GPS adatokból vagy a 
NASA magasságtérképből 

• Szenvedés a 3 különféle KLM formátummal 

• Skálázási/Interpolációs problémák 

• EREDMÉNY: Phase2 
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V 1.0 

Minőségi különbség = ösztönző erő 

• Az AirGuardian kétszer olyan gyors egy hegység 
kirajzolásakor, mint a GpsTX egyetlen hegy esetén 

• És az ő kódja még a repülővel is kommunikált! 

• Must ... Be ... Better ... ... Or at least, CLOSER! 

• A jó programozótól lehet a legtöbbet tanulni: 
Nagy Attila, Miklós Árpád 

 

• A jelenet gyorsításához optimalizálni kell! 
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V 1.0 

3D Optimalizálás 

• Fejlesztői eszközök:  

– Preloaded/lazy loaded textures 

– precompiled lists 

– VBO 

• Matematikai eszközök:  

– Visibility check / Minimize polygon count 

– Quad-tree/Oct-tree 

• „Hekkeljünk”! 

– Texture quality ranges 

– Vertex quality ranges 

– Maximize visible region 
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V 1.0 

Kód-újrahasználás 

• Cél, hogy az új feature implementálásakor 

– Ne rontsunk el meglévő funkcionalitást 

– Használjunk újra a lehető legtöbb kódot  cellák! 

• SOLID elvek! 

– Single responsibility principle 

– Open for extension, but closed for modification 

– Objects in a program should be replaceable with 
instances of their subtypes 

– Many client-specific interfaces are better than one 
general-purpose interface 

– Depend upon Abstractions. Do not depend upon 
concretions 
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V 1.0 

3. megközelítés: 3D ország 

• Kód újrahasználás: cellánként a korábbi módon 

• Full srtm + TUHU térkép, lassú textúra-rajzolással 

• Lazy loading + visibility region + quality regions 

• Histogram Peakiness Test = Hegy peakiness test 

• DIVX/XVID AVI felvétele 

• STL export  3D nyomtatás 

• EREDMÉNY: Phase3 

 

 Képek 

 Live demo 
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V 1.0 

Eredmények? 

• Sok kis lépés = nagyobb működő program! 

• Kitartás kell hozzá, a hibák megtalálásának és az indokok 
megtalálásának kitanulása időigényes (stackoverflow 
sokszor segít, de sokszor nem elég!) 

• NAGYON sok csiszolással és javítgatással a jelenlegi 
program: Kb. 6 KLOC, de „kódolni bárki tud”   

 

• Ellenben, a tudomány... Annak bonyolultnak kell lennie! 
(Kivéve, ha elrugaszkodunk az informatikától kicsit) 
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V 1.0 

BuBBeR 

„Komolyan így dolgoztátok eddig fel az adatokat?” 

„Miért, lehetséges máshogy?” 
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V 1.0 

BuBBeR 

• ELTE Mikrobiológia tanszék + NIK közös projekt 

• Mikro-méretű gázkibocsátás vizsgálata (pl. 
baktériumtenyészet esetén) 

• Kezdetben:  

– Manuális vizsgálat (videó rögzítése, gyorsított 
visszajátszása) 

– Cél: ennek automatizálása 

– Szürke buborékok szürke vízben szürke háttéren ...  

– Valamilyen egyszerű megoldás kell... Cu2CO3(OH)2 / 
2C23H24N2.3C2H2O / 3C23H25N2Cl.2ZnCl2+2H2O !!! 

– Egyszerűbben mondva: Malachite zöld ... Később: 
Kálium permanganát (KMnO4) 
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V 1.0 

BuBBeR 
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V 1.0 
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V 1.0 

Befolyásoló tényezők 

• A cső szöge 

• A gázfejlődés sebessége: buborékok egyesülése és ritkán 
szétválása 

• A buborék a csövön belül nem téglatest, hanem a 
viszkozitás miatt két gömbfelülettel határolt hasáb 

• Kamera torzítás, főleg a szélek felé 

 

• Sokkal több gond a színekkel! 

• RGB színképzés? 
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Incredible Shade Illusion YouTube.flv


V 1.0 

#TheDress 
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V 1.0 

#TheDress - XKCD 
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V 1.0 

Befolyásoló tényezők 

• A megvilágítás szöge és típusa 

• A fix színező szín nem annyira fix szín 

• A fix nyomtatott kék/piros csík sem annyira fix szín 

 

• Minden szín-ellenőrzésnek automatának ÉS user által 
beállíthatónak kell lennie! 

ÓE NJSZK 35 



V 1.0 

Befolyásoló tényezők 

• Időnként hibás pontok/mérések (buborék kihagyás, 
illetve inkább újra-detektáció esetén) 

• Egyszerű (átlagoló, K-átlagoló) hibajavító módszerekkel 
lényegesen jobb eredmények 

ÓE NJSZK 36 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Sorozato
k2
Sorozato
k1



V 1.0 

BuBBeR – Tudományos eredmények! 

• Tauber, Tamás, Berta Brigitta, Szabó Zsolt, Kovács József, Márialigeti Károly, 
and Tóth Erika M.: 
A simple and novel volumetric method to metre low gas flows from laboratory-
scale bioreactors and its application on laboratory sludge digesters 
(Applied Microbiology and Biotechnology (Impact Factor 3.613), 
ISSN: 1432-0614, Volume 90, Number 4, 1453-1461, DOI: 10.1007/s00253-011-
3147-0) 

• Tauber, T., Szabó, Zs., Kovács, J., Márialigeti, K., M. Tóth. E.: 
A simple Multichannel Volumetric Method to Measure Biogas Production from 
Laboratory-Scale Bioreactors. 1st International Conference on Biogas 
Microbiology. Sept 14-16, Leipzig.114. 

• Tauber, T., Szabó, Zs, Kovács, J., Márialigeti, K., M. Tóth, E.: 
A novel method to measure low yield biogas production. 16th International 
Congress of the Hungarian Society for Microbiology, July 20-22, 2011. Acta 
Microbiologica et Immunologica Hungarica, Vol. 58., Suppl.228. 
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V 1.0 

A működés „bonyolult” menete 

• Csatorna kiválasztás  erózió + dilatáció  kalibráció & 
cső keresés  buborék kiválasztás  buborékok 
mentése a BUB file-ba 

• Buborék kiválasztás 

– Teljes cső, objektumkövetés 

– A cső közepét nézve, állapotgép 

• BUB file további feldolgozása  TSV export + képletek 
után gázfejlődési görbék rajzolása 

 

• Igazából, egyszerű feladatok egymás után csatolása... 

• Az egyes lépések önállóan majdhogynem triviálisak! 
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V 1.0 

Szinte triviális apró lépések 

„Tényleg csak ennyi?” 
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V 1.0 

Tényleg csak ennyi? 

• „Nagyjából huszonkétezer informatikus hiányzik a 
magyar munkaerőpiacról [...] 17 ezer szakképzett IT-
szakértőre, főleg programozóra lenne szükség” 

• „próbálják kitalálni hogy honnan vegyenek fel 250 
hiányzó programozót, ma ... Nem is, tegnap” 

 

• A felvett programozók nem világmegváltó gigafeladattal 
kezdenek! 

• Senki sem tud felkészíteni az összes cég összes 
lehetséges projektjére / feladatára 
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V 1.0 

Tényleg csak ennyi? 

• Amire az egyetem (és az önálló fejlesztés) felkészít 
(legyen az akár szórakozásból vagy Projekt/TDK 
munkában elvégzett fejlesztés):  
 
EGY APRÓ USER STORY MEGOLDÁSA 

 

• Probléma  Lehetőségek áttekintése  Legjobb 
lehetőség kipróbálása  Probléma megoldva? 

 

• De a programozók élete nem csak játék és mese ... 
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V 1.0 

Köszönöm a figyelmet! 
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