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Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a dokumentáció csak segítségül szolgál a féléves
feladatokkal kapcsolatos követelmények teljesítéséhez, de nem feltétlenül tartalmaz
minden szükséges információt. További anyagokért az internetet használja
(git/stylecop/doxygen hivatalos dokumentációk, google). Ehhez néhány kiinduló linket is
találhat a dokumentáció egyes fejezeteiben.
2021. Tavasz changelog:
- Dokumentum végére a GitStats FAQ-ból áthelyezett információk
- StyleCop/FxCop rész frissítése FxCopAnalyzers ⇒ NetAnalyzers (dotnet5 átállás)
miatt (“Kód analízis” alfejezet)
- Prog3: néhány kisebb átírás, ami nagyobb: non-crud műveletként csak az
számítható, amiben van join ÉS groupby is
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GIT QUICKSTART
GIT ALAPOK
A Git egy elosztott verziókövető rendszer, amelynek segítségével lehetőségünk van a
forráskódunk központi kezelésére; valamint a változások megbízható követésére (annak
nyilvántartására, hogy melyik file mikor, hogyan, és ki által módosult). Ezt olyan módon
éri el hatékonyan a rendszer, hogy nem minden file minden állapotát menti el, csak az
egyes változatok közötti különbséget (vagyis, a Commit-okat).
A Git elosztott működése abban nyilvánul meg, hogy a „klasszikus” verziókövetőkkel
szemben (CVS, SVN) nem csak egy központi tárban tárolódik a forráskód file-jainak
módosítási története, hanem egy helyi tárban is. Ennek megfelelően, Git esetén külön
kell választani a helyi tárat (local repository) és a távoli tárat (remote repository).
Harmadik tárként a helyi éppen aktuális, merevlemezen lévő változatot (working copy)
szokás említeni.
Az alapvető Git műveleteket az alábbi táblázat foglalja össze:
ADD
COMMIT
PUSH
FETCH
MERGE

PULL

A woking copy–ból file hozzáadása azon file-ok közé, amiken a
változások követése aktív / módosult file-ok kijelölése a következő
commithoz
A working copy-ban lévő módosulások (tartalmi módosítás, ADD, file
törlése) eltárolása a local repository-ban
A local repository commitjainak feltöltése a remote repository-ba
A remote repository commitjainak letöltése a local repository-ba, a
working copy módosítása nélkül
Ágak egyesítése (pl. a local repository-ban FETCH után egyből két ág
van: a saját fejlesztési ág, és a remote repository-ból letöltött ág).
Amennyiben az ágak között ellentmondás van (ugyanazon file
különböző módosítása), akkor ezt kézzel javítani kell.
Emellett, a BRANCH / CHECKOUT utasításokkal lehet új ágat létrehozni,
mindegyik ág a kód egy változata, illetve sokszor minden új feature
egy-egy új ágat jelent (ld. "A successful git branching model",
nvie.com)
FETCH + MERGE

Egy tipikus fejlesztési folyamat a következőképp néz ki:
1. A fejlesztő a nap elején először is egy PULL utasítással letölti a remote
repository korábbi módosításait a local repository-ba
2. Az esetleges conflictokat kézzel megoldja
3. Elkezd dolgozni egy új feature-ön / elkezd kijavítani egy hibát (előbbi esetben
tipikusan új branch létrehozásával)
4. Egy-egy munkafolyamat végén COMMIT utasítással rögzíti a módosításokat
(ez akár file-onként is lehet, de akár 10 file-t is jelenthet, a „one workitem”
definíciójától függően. Alapvetően a cél sok kis committal dolgozni, és beszédes
commit üzenetekkel. Az az alapelv, hogy minden commit csak egy dolgot javít /
ad hozzá a kódhoz: „If you have to put the word "and" or "also" in your
summary, you need to split it up”, ez az örök aranyszabály).
5. A nap végén/az adott feature, illetve bugfix befejezésekor ismét PULL, és a
conflictok kézzel történő megoldása
6. PUSH, és jöhet a következő ticket/munkafolyamat/bugfix/feature…
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A BITBUCKET REPO LÉTREHOZÁSA
1. A GIT szerveroldali rendszer, amit a félév során használni fogunk: bitbucket.org.
Céljainknak a github.com is jó lenne, de a Bitbucket jobb API-val és
jogosultságrendszerrel rendelkezik. Emellett bármilyen más privát Gitlab
telepítés is jó lenne, de az egyetemi projekthez a bitbucket weboldalt kell
használni.
2. Bitbucket regisztráció, aktiváció, bejelentkezés, majd ezután jöhet a repository
létrehozása. Default workspace, és új project kijelölése szükséges. FONTOS:
OENIK_TÁRGY_ÉV_FÉLÉV_NEPTUN + Private Repository + Include a
Readme: YES, hogy a GIT repository-t magát is létrehozza a weboldal.
Kötelező az elvárt repository név használata, máskülönben a gitstat ellenőrző
alkalmazás nem fog működni.

3. A létrehozás után a projekt „Source” oldalára jutunk, ahol a jobb felső sarokban
lévő “Clone” gombra kattintva látszik a repository GIT címe is:
https://oe_nik_prog@bitbucket.org/oe_nik_prog/nik_test.git
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A weboldal bal menüjében a “Repository Settings” menüre kattintva, majd a
„User and Group Access” almenüponttal lehet más felhasználóknak
jogosultságot adni.
FONTOS a saját repository-hoz ADMIN jogosultságot adni a közös
oe_nik_prog user számára (E-mail cím: nikprog@iar.nik.uni-obuda.hu).
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GIT HASZNÁLATA
1. Ez a fejezet a GIT használatát a SourceTree klienssel mutatja be; természetesen
más GIT kliens is használható (TortoiseGit, Git commandline). Az IDE-be épített
(NetBeans, Visual Studio) git kliens használata is működhet, de inkább javasolt
egy külső (és egyben jobb) GIT kliens használata (az “igazi szakemberek” persze
csak a parancssori klienst használják :) ).
2. SourceTree letöltés (https://www.sourcetreeapp.com/), telepítés (a BitBucket
usernevet kérni fogja) után a Clone gombra kattintva másoljuk be a git repository
címét. A felugró BitBucket login ablakba írjuk be a jelszavunkat, aminek hatására
kiírja, hogy “This is a git repository”, és aktívvá válik az alsó CLONE gomb is.
Autentikációs problémák esetén az elmentett jelszavak törlése segíthet, ez egy
current ismert bug. Törölni kell az alábbi file-t, valamint a SourceTree-n belül
Tools/ Option/ Authentication, és itt kell az összes bitucket.org accountot törölni.
Windows-on belül, go to Start Menu/ Control Panel/ User Accounts/ Manage Your
Credentials, és itt is törölni kell az összes elmentett bitbucket.org accountot.
Törlendő file: c:\Users\<USERNÉV>\AppData\Local\Atlassian\SourceTree\passwd
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3. A megjelenő felületen bal oldalt láthatjuk a local (helyi) illetve remote (a
szerveren lévő) ágakat (BRANCH - kezdetben egy remote origin/master branch
van, amihez hozzá van kapcsolva egy helyi master branch). Középen látjuk a
módosításokat (COMMITS), alul a stage felületet (commiton belüli módosítások
listáját), felül a gombsorban pedig a lehetséges műveleteket:
a. Commit = A stage kezelése (a jelenlegi módosítások közül mit akarunk egy
commitba belerakni), és commit (módosítások) elmentése a local
branch-be
b. Pull = A remote branch commitjainak letöltése, a módosítások
összefésülése (merge) a local branch-be
c. Push = A local branch commitjainak feltöltése a remote branch-be
d. Fetch = A remote branch commitjainak letöltése, merge nélkül
e. Branch = Új kód-ág létrehozása
f. Merge = Másik kód-ág egyesítése az aktuálissal

4. A https://github.com/github/gitignore címről töltsük le a VisualStudio.gitignore
állományt. A local git repository könyvtárában kedvenc szövegszerkesztőnkkel
hozzunk létre egy .gitignore állományt (vagy szerkesszük a meglévőt - igen,
nincs semmi a pont előtt a filenévben!), és a letöltött gitignore file tartalmát
másoljuk bele.
FONTOS: A .gitignore file-ban kommentezzük ki az MDF/LDF file-okra vonatkozó
sorokat (jelenleg az adatbázis is a repository része!)
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5. A SourceTree észreveszi a módosítást (“Uncommitted changes”). Commit előtt a
Repository vagy a SourceTree beállítasai között állítsuk be, hogy milyen szerzői
adatok kerüljenek a Commit üzenetekbe
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6. A stage kezelhető lenne akár ezen a felületen is, de a COMMIT gombra kattintva
egyértelműbb, hogy az új commithoz tartozó módosításokat válogatjuk össze.
Stage All/Unstage All = összes file beállítása;
Stage selected/Unstage selected = kijelölt file beállítása;
Stage hunk/Unstage hunk = file-on belüli modified section beállítása.
Alul a commit üzenetet tudjuk beállítani: a commit üzenet mindig legyen angol
(éppen úgy, mint az összes forráskód minden része)! Ha a commit üzenetben
az AND/ALSO szót használnunk kell, akkor daraboljuk fel a módosításokat több
commitra!
A “Push changes immediately…” bejelölése javasolt, ha ezt nem pipáljuk ki, akkor
a commit után külön kell egy manuális PUSH is.
Ez után jöhet a jobb alsó sarokban lévő COMMIT gomb (ami egyben most a
PUSH-ot is elvégzi).
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7. VS-ből a megfelelő könyvárba mentsük el a VS solution-t, benne az első
projekttel. A solution neve kötelező: OENIK_TÁRGY_ÉV_FÉLÉV_NEPTUN,
ahol a TÁRGY kötelezően PROG3 vagy PROG4; az ÉV a félév kezdetekor az
évszám; a FÉLÉV pedig 1 = tavaszi félév, 2 = őszi félév. Ezután a neptun kód /
neptun kódok következnek, több neptun kód esetén aláhúzás jellel elválasztva.

8. Ezt követően, SourceTree: COMMIT, STAGE ALL, COMMIT (+PUSH).
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9. Adjuk hozzá a Stylecop analyzer-t (útmutató ld. később)
10. Ismét mehet a COMMIT, Stage All, COMMIT.

11. Változások több helyről jöhetnek: a saját VS verziónkból vagy kívülről (más
fejlesztőtől / akár a Bitbucket webfelületéről is). Külső módosítás esetén a saját
helyi repository-t frissíteni kell (PULL) mielőtt feltöltenénk a módosításokat
(COMMIT/PUSH); és amennyiben a külső módosítás és a saját módosítás
ugyanazt a file-t érinti (CONFLICT), akkor ezt (többnyire kézzel, nagy
odafigyeléssel) javítani kell. Ezért javasolt minden COMMIT/PUSH előtt egy
FETCH/PULL végrehajtása.
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12. Külső módosítást szimulálunk: módosítsuk a repository-ban a README file-t a
Bitbucket weboldalon!
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Fetch után (local tree = 1 behind):

Pull után:
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Ez a dokumentum csak az alap GIT műveleteket mutatja be. Az igazán jó
verziókezelő rendszerek (GIT, TFS) nagy erőssége abban rejlik, hogy képesek
több kód ágat (BRANCH-et), valamint az ágak szétválását és egyesítését (FORK,
MERGE) hatékonyan kezelni (a menet közbeni commit konfliktusok hatékony
kezelésével együtt - erről a Prog4 keretein belül tanulunk majd).
Az egyes ágakon például külön-külön feature-ök fejlesztése folyhat izoláltan –
így a más ágakon folyó munka csak kontrollált módon befolyásolhatja a
fejlesztést (az ottani változtatások szándékos MERGE-ölése által). Többnyire
van egy, a kód stabil verzióját tartalmazó ág is, amelyre csak komolyan
ellenőrzött, letesztelt, hibamentesnek tekinthető változtatások merge-ölhetők
be. A szoftverprojekt méretétől függően még több szint is elképzelhető.

GIT HASZNÁLATA VS-BŐL
1. Klónozás lehetséges egyből VS-ből is, de a Solution üres repository-ba
történő belerakása nem a hétköznapi módon történik, ezen kívül két fontos
probléma van: egyrészt a normális Stage-kezelés (és még néhány git
feature) hiányzik, másrészt a solution-ön kívüli git repository elemek
kezelése olykor problémás. Ugyanakkor a VS nagy előnye az integrált
konfliktus-kezelés.
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2. A Git használatához a “Team Explorer” ablakra van szükségünk. Itt van
lehetőségünk a git műveletek elvégzésére, illetve a repository-ba új
solution létrehozására is. Nálam az ilyen módon hozzáadott új solution
létrehozását a VS Git nem érzékelte módosításként, újra kellett indítanom
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a Visual Studiót :)
3. A Team Explorer-en belüli Settings ablakban tudunk Global illetve
Repository-szintű beállításokat módosítani. Itt be kell állítani a Commit
üzenetekbe kerülő szerzői adatokat.
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4. A Team Explorer ablakban a Changes és Sync ablakokat fogjuk legelőször
használni. A Changes-ben összerakjuk az aktuális commitot (a staging
kezelése szerintem fura, én nem javasolnám; VS-ben szerintem
bonyolultabb a módosítások több commitra darabolása). Majd a Sync ablak
segítségével mehet a külön Push, de inkább javasolt a Sync műveletet
használni, ami megfelel egy PULL utáni PUSH műveletnek.
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5. Ez után, az új projektek létrehozhatóak (bekapcsolt stylecop-pal, ahogy az
előző fejezetben részletezve volt). Módosítások után rendszeresen legyen
új commit (a Changes fül segítségével) és szinkronizálás (a Sync fül
segítségével).
Egyéb olvasnivalók:
● https://hu.wikipedia.org/wiki/Verzi%C3%B3kezel%C3%A9s
● https://hu.wikipedia.org/wiki/Git
● http://blog.osteele.com/posts/2008/05/my-git-workflow/
● http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
● https://tanarurkerem.hu/git-suli/
● SourceTree (GIT GUI), Tortoise GIT (GIT GUI)
● https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/basic-git-commands-7
76639767.html (GIT parancssor: Actions / Open In Terminal)
● https://bitbucket.org/zsolt_szabo_resch/nik_test/src

CSAPATMUNKA
A projekt létrehozása itt a következőképpen történik:
1. Egy csapattag létrehozza a közös solution-t és kezdő projektet: vagyis követi a
“Bitbucket
repo
létrehozása” és a “Git használata” fejezeteket. A
felhasználókezelésnél az oe_nik_prog felhasználó mellett a többi fejlesztőnek is
Admin jogot ad.
2. A többi csapattag csak leclone-olja a fent létrehozott repo-t.
3. A módosításoknál figyelünk a branch-ek és conflict-ok kezelésére.
VS-ből történő használat esetén az alábbi linkek segíthetnek:
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/creatingrepo?tabs=visual-studi
o
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/clone?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/commits?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/branches?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/pushing?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/pulling?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/merging?tabs=visual-studio
● https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/git/tutorial/undo?tabs=visual-studio
Ez pedig egy példa egy nagyon jó branch-struktúrára (esetünkben valamelyest
egyszerűsíthető ez a modell, de a feature branchek használatát mindenképpen ajánljuk):
● http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
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KÓD ANALÍZIS
1. Mindegyik c# projektre ezt a két dolgot el kell végezni: Egyrészt, a létrehozott
projektnél jobb katt / Properties, majd a Build részben engedélyezzük az XML
documentation file-t, erre szükség lesz a Doxygen dokumentáció miatt is. Itt
FONTOS a relatív útvonal használata (egyszerűen “CarShop.Data.xml”), az
abszolút útvonal (c:\xxxx, d:\xxxx, \xxxx) idegen gépeken fordítási hibát okoz
(pl. NikGitStats)!
2. Másrészt, Tools/NuGet package Manager/Manage NuGet Packages for Solution, itt
keressünk rá a Stylecop.Analyzers csomagokra, és mindkettőt adjuk hozzá a
projekthez. Ezt a két (nuget stylecop.analyzers + enable XML documentation file)
lépést később mindegyik projekttel meg kell tennünk!!! (megj: a korábbi FxCop
analyzers
és
Stylecop
classic
csomagokat
NEM
használjuk!
A
Microsoft.CodeAnalysis.NetAnalyzers engedélyezése a dotnet SDK/project file
segítségével történik!)
3. A fordítás után innentől elég sok Warning jelenik meg, ami a kód-stílusban vétett
hibákat listázza. Először ÉRTELMEZNI KELL a figyelmeztetést, és utána lehet
ELDÖNTENI, hogy a szabály számunkra fontos vagy nem. Fontos filozófia:
MINDEGYIK SZABÁLY JÓ, valamilyen specifikus code smell-re figyelmeztetnek, de
némelyik fontosabb és elterjedtebb, mint a többi. HA úgy gondoljuk, hogy a
szabály nekünk nem fontos ÉS a szabály nincs a GitStats által nem tilthatónak
jelölt szabályok között (ehhez a Gitstats weboldalon a [?] linket kell megnézni a
StylecopSuppressions checker mellett), akkor (és csak akkor!) lehet a szabályt
felüldefiniálni (“Suppress”-elni). Máskülönben a kódot kell kijavítani, hogy
megszabaduljunk a figyelmeztetéstől.
4. A figyelmeztetésekre “jobb katt / Suppress / In Source” használata TILOS,
valamint a CSPROJ-on belüli <NoWarn> is tilos (kivéve: az alapértelmezetten ott
lévő NoWarn érték, ami 1701;1702)!
5. Csak
a
projekt-könyvtárba
helyezett
GlobalSuppressions.cs
és
a
solution-könyvtárba helyezett .editorconfig segítségével történő suppress
engedélyezett (az utóbbi a javasolt, de mivel bizonyos assembly-szintű warningok
nem felüldefiniálhatóak vele, így néha a GlobalSuppressions.cs is kell).
.editorconfig
[*]
dotnet_diagnostic.CA1012.severity = none
GlobalSuppressions.cs (assembly-szintű specifikus tiltások)
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
[assembly:
SuppressMessage("",
"CA1014",
Justification
=
"<NikGitStats>", Scope = "module")]
6. Csak az indokolt Suppression-öket használjunk, és a dokumentációs /
olvashatósági hibákból eredő valódi figyelmeztetéseket ne bíráljuk felül!
7. A Visual Studio elvileg segítséget nyújt a GlobalSuppressions.cs kezeléséhez, de a
context menü “Suppress” menüeleme nem mindig jelenik meg az elvártak szerint.
A “Suppress” menü a “Build” során előjövő warningoknál nem, csak a “Build +
Intellisense” vagy “Intellisense” szűrés esetén jelenik meg (és néha még akkor
sem jelenik meg...) Ekkor az “In Source” használata TILOS, csak az “In
Suppression File” engedélyezett.

19. oldal

Toolok a programozás féléves feladatokhoz
8. A
projekt
file-ba
KÉZZEL
az
alábbi
beállításokat
<EnableNETAnalyzers>true</EnableNETAnalyzers>
<AnalysisMode>AllEnabledByDefault</AnalysisMode>
<EnforceCodeStyleInBuild>true</EnforceCodeStyleInBuild>
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kell

elhelyezni:

Nem szabad túl sok suppression-t és alapvető szabályt elrejtő suppression-t használni.
ELVÁRT a nulla warning és nulla build error!
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DOXYGEN QUICKSTART
A fejlesztői dokumentáció részét képezik a kézzel írt dokumentáción/diagramokon túl a
jól dokumentált forráskódból automatikusan generált dokumentumok. Erre az egyik
eszköz a DoxyGen (https://www.doxygen.nl/download.html; “ binary distribution for
Windows” - ebben benne van a Doxygen és a DoxyWizard is - ha a Windows figyelmeztet
az alkalmazás használatának veszélyeire, akkor nincs igaza :) ).

XML DOKUMENTÁCIÓ
A kódolás során a forráskód összes publikus részét el kell látni XML dokumentációval
(ebbe beleértve az osztályokat, a metódusokat, változókat, tulajdonságokat,
eseményeket és minden egyebet). Ezen kívül is kötelező minden olyan dokumentáció,
amit a felhasznált StyleCop ruleset esetleg még megkövetel.
A C# kódon belüli XML dokumentációs részek tényleges XML file-ba történő generálása is
bekapcsolható; engedélyezzük: Project Properties / Build / XML Documentation
file.
A szövegekhez angol nyelvet használjunk. Nem fogadjuk el a Resharper és hasonlók által
automatikusan produkált „angol szöveg szerű” dokumentációkat – ilyenekkel leadott
projektet automatikusan nem dokumentáltnak (tehát nem leadottnak) tekintünk!
Az XML dokumentáció formája:
/// <summary>
/// Moves the current shape, if possible.
/// </summary>
/// <param name="x">x component of movement vector</param>
/// <param name="y">y component of movement vector</param>
public void Move(int x, int y)
{
// …
}

Egy elkészült metódus vagy osztály fölött „///”-t gépelve a vázlatot a Visual Studio
automatikusan létrehozza. Ráadásul a kitöltött XML dokumentáció az Intellisense-ben is
megjelenik, ami a kódolás közben hatékonyan segíthet minket.
A DoxyGen előnye, hogy open source, és szinte minden programozási nyelvet támogat.
Sokkal jobban egyénre szabható, ugyanakkor a száznál több konfigurációs beállítás
átlátása bonyolult, és kifejezetten nehéz lehet mindent komponenst megfelelően
összeilleszteni. Emellett, önmaga nem tud beépülni a Visual Studio-ba (a nugetes
változatban nem bíznék).
Alternatíva lehetne pl. a Sandcastle, de egy éles projektben többnyire megvan az ott
fixen használt dokumentációgeneráló rendszer.
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DOXYGEN
Prancssori változat:
● https://sourceforge.net/projects/doxygen/files/ , megfelelő verzió letöltése
● doxygen -g doxygen.cfg (ez az utasítás legenerálja a config file-t)
● config file szerkesztése
● doxygen doxygen.cfg
GUI változat (doxywizard):
● https://www.doxygen.nl/download.html#srcbin , doxygen-1.x.y-setup.exe
● Working directory: ugyanaz az ÍRHATÓ könyvtár, ahol a doxygen.exe van
● Project name, Synopsis, Version: tetszőlegesen töltsük ki.
● Source code directory: az a könyvtár, amelyben a .sln fájlunk van.
● Scan recursively: igen!
● Destination directory: válasszunk ki egy tetszőleges ÍRHATÓ célkönyvtárat.
● ÍRHATÓ könyvtárak = fontos, hogy ezek a könyvtárak írhatóak legyenek
nem-admin felhasználóknak, Windows UAC figyelmeztetés nélkül
<Next, Mode fül>
● Documented Entities Only
● Include cross-referenced source code: igen!
● Optimize for Java or C# output
<Next, Output fül>
● HTML: With navigation panel
● LaTex: nem (html marad bepipálva).
<Expert fül / Build szekció>
● EXTRACT_PACKAGE: igen!
● EXTRACT_STATIC: igen!
További next-ek (vagy a “Run” fül kijelölése után) nyomjunk a futtatásra.
A keletkezett fájlokat az index.html-től kezdve ellenőrizzük le (vagy a “Show HTML
output” gombra kattintva): a publikus osztályaink és metódusaink szép fejlesztői
dokumentációját tartalmazza.
Az eredményt a repository gyökerében lévő “Documentation” könyvtárunkban lévő
„Doxygen”
könyvtárba
rakjuk
bele
(külön
“html”
könyvtár
nélkül,
a
Documentation\Doxygen alatt legyen az összes generált file).
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FAQ
- A program kivétellel semmilyen körülmények között nem szállhat el! Törekedjünk rá,
hogy mindenféle felhasználói bevitelt és esetet kezeljünk le; és ne meradjon hibás kód a
leadott feladatban (működésben látszódó és nem látszódó elvi hibák sem!)
- Az igényelt dotnet verzió jelenleg .NET5.0.x, VS 2019 verziószám 16.8.x (start
menu/Visual Studio Installer). Más dotnet framework/dotnet core verziók nem valószínű,
hogy működnek, különösen mivel a jelenlegi test runner kombináció (nUnit runner +
dotnet test + dotcover code coverage tool) sajnos NAGYON kérzékeny a framework
verziókra.
- A VS-en belül állítsuk át, hogy minden projekt a net5-ot használja (jobb katt a
projektre/properties/Application/Target Framework)
- A Doxygen dokumentációnak csak a félév legvégén kell készen lennie. Ne felejtsük el
ÚJRA generálni a doxygen HTML dokumentációt, amikor a kódon esetleg módosítunk. A
Documentation\Doxygen\index.html file-nak léteznie kell a git repo gyökérben, és az
összes többi dokumentációs html/kép/css file ugyanebben a mappában legyen!
- A videóban az alkalmazást használat közben kell bemutatni, ahogy a menüelemek
(prog4 esetén a játék) működik. Bármilyen alkalmazással megoldható (OBS Studio /
Powerpoint / FastStone Capture / bármi más). A maximum file mérete 99MB, és a videó
feltöltendő a https://users.nik.uni-obuda.hu/ff/ címre.
- Vigyázzunk rá, hogy a Mock nem használhat implementációs részletet, csak
INTERFÉSZT mockolunk, és SOHA nem szabad közvetlenül someMock.Object.XXXX() -t
hívni
- Ha egy projektet/file-t törlünk a Visual Studio-ban a projektből, figyeljünk rá hogy a
file-okat nem törli a merevlemezről, csak a Solution Explorer-ből, így a file-ok a git
repository-ban még ott maradhatnak! Fizikailag törölni kell a file-okat egy file manager
segítségével, hogy a gitről is törlődjenek a file-ok (a git repo aktuális tartalmát a
bitbucket weboldalon VAGY a git repo üres könyvtárba történő klónozásával tudjuk
megnézni).

Elsődleges célunk mindig az ipari nézőpontok és szabványok betartása legyen, és az,
hogy a lehető legjobb kóddal oldjuk a feladatot. Igen sok "baj -e ha" kezdetű kérdést
szoktunk kapni, és ezekre mindig ugyanaz a válasz érvényes: ha nem megy szembe
ezzel a dokumentummal, illetve a tárgy-specifikus követelményekkel, akkor nem jár
önmagában egyből elégtelen érte. DE ha már eszünkbe jutott, hogy valami a jövőben
problémát okozhat, hogy a kód így talán nem a legjobb, akkor valószínűleg a válasz:
igen, ez baj :) Lehet, hogy nem jelent egyből elégtelent, de a hallgató is pontosan tudja,
hogy baj; máskülönben nem kérdezné…
Ha a leadott megoldásban semmi más hibás dolog nincs, és minden más tökéletes, akkor
persze le lehet adni a kódot “kis hibával” is, bevállalva az ezért a gyakorlatvezetőtől
kapott “sárga lapos” figyelmeztetést, és bízva abban, hogy más hiba nincs a kódban.
Ugyanakkor két sárga lapos figyelmeztetés már elégtelen, szóval már csak ezért is
törekedjünk a lehetőleg hibamentes kódra.
Másrészt, ennyi szakmai önérzet legyen már bennünk, hogy bevallottan hibás kódot ne
adjunk már le!!!
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