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Bevezetés 
  
 Ennek a dolgozatnak a célja bemutatni a nyári szakgyakorlat során 

szerzett tapasztalataimat. 

  

 A szakgyakorlatot a sepsiszentgyörgyi HAMOR Soft-nál végeztem. 

Betenkintést nyerhettem, hogy hogyan is működik egy valódi vállalat, milyen 

feladatokkal és kihívásokkal szembesülnek nap mint nap. Megnézhettem 

milyen kód áll egy összetettebb program mögött, és hogy hogyan valosítják 

meg ezeket. Olyan vállalatot választottam a gyakorlatomra amely az 

egyetemi szakomhoz igazodik, és a programozást köti össze a 

közgazdasággal ezen belül a könyveléssel. 

 

 A gyakorlat során sikerült kibővíteni az egyetemen szerzett tudásom  és 

gyakorlatibb tudásra szert tennem, amik később hasznomra vállhatnak mikor 

elhelyezkedek. Megtapasztalhattam milyen egy professzionális csapatban 

dolgozni, ezáltal a személyes készségeimet is sikerült fejleszteni. A kurzusok 

román nyelven folytak így fejleszthettem a román tudásom (ami itthon elég 

nehéz) és elsajátíthattam a román szakkifelyezéseket.  

  

A HAMOR Soft bemutatása 
 
 A HAMOR Soft  hosszú múltra visszatekintő cég. 1990-ben alapították 

Sepsiszentgyörgyön, azóta képviselteti magát a piacon országszerte. Állandó 

képviselete van székelyföld városaiban továbbá az ország többi fontos 

nagyvárosába, mint Kolozsvár, Brassó vagy Bukarest. 

  

 Fő szakterületük az ügyviteli és könyvelési programok készítése, 

elsősorban kis- és középvállalatok számára. Továbbá szoftverszervízt és 

ügyviteli tanácsadást is vállalnak. A terjesztőkkel együtt közel 30 embert 

foglalkoztatnak. Közel 2000 vállalat használja mindennapos tevékenysége 

során, az általuk fejlesztett szoftvereket. 
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A gyakorlat bemutatása 
 
 A gyakorlatom alapját egy román nyelvű, hMET nevű kurzus képezte, 

ami egy éven keresztül zajlik online, a résztvevők több városból vannak 

Budapesttől Bukarestig. A kurzuson a vállalat többi alkalmazottjával és a 

terejesztőkkel együtt vettem részt és fogok továbbra is részt venni, 

Kolozsvárról is. Ennek célja, hogy az alkalmazottak és terjesztők jobban 

elsajátíthassák és megtanulhasák az xHarbour programozási nyelv rejtelemeit 

és magabiztosan használják a hMET fejlesztői környezetet. A kurzus nem 

szokványos módon zajlik, nagyon fontos, hogy megtapasztaljuk a dolgokat és 

ha elakadunk akkor kérjünk segítséget, ha pedig sikerült megoldani a 

problemát akkor publikáljuk azt, hogy adott esetbe láthassunk más 

megoldásokat és tanuljunk egymástól is. 
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 Egyes kurzusok után feladatokat kaptam, ami az elöző kurzushoz vagy 

kurzusokhoz kapcsolódott, amelyeket a későbbiekben hosszabban is kifejtek. 

A végén pedig egy kisebb projektet ami egy adott terméknek követte vissza 

az utvonalát. 

 

 Emellett még egy kisebb Java projektet is készítettem, ami valutát vált 

és egy kevés Linux szerver kezelést is tanultam. 

  

xHarbour 
  
 Az xHarbour egy programozási nyelv amely a Clipper nyelv 

kiterjesztése, a Clipper 100%-ban kompatibilis az xHarbour nyelvvel, viszont 

rengeteg kiterjesztése van, többek közt syntaxis kiterjesztések. Az xHarbour 

objektum orientált nyelv.  

 

hMET környezet 
  
 A megírt programokat a hMET környezetben compiláltuk és futtatuk, 

amely a HAMOR Soft saját fejlesztésű fejlesztői környezete. Notepad++ -

ban írtuk a programot, amihez előzőleg konfiguráltuk, hogy  a syntax 

highlighting  és az auto completion rendelkezésre álljon, így megkönnyítve a 

munkát. 

  

Első kurzusok és programok 
  

Az első kurzusokon bevezetést kaptam az xHarbour nyelvbe az 

alapoktól, úgy ahogy ez általában más nyelveknél is történik. Például a 

változók, tömbök és mátrixok valamit a csv (coma seperated values) file-ból 

való beolvasást és kiírást. Az első feladatom az volt hogy hozzak létre egy 

szállítók számlát a következő képpen: szintetikus szállítók számla és 5 darab 

szintetikusa (1.ábra), majd ki kellett egészíteni a számlák elnevezésével, 
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utána a még kiegészítődik a sold-al és ki kell számolni az analítikus számlák 

összértéket majd az eredményt kiíratni egy csv file-ba. (2.ábra)    

 

 
 

1.ábra 

 

 
 

2. ábra 
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A második feladatomban billentyűzetről kellett beolvassak karaktereket, 

majd meg kellett keressem ezek helyét egy szintén beolvasott szövegben. 

Utána pedig két szót kellett beolvassak, megkeressem az elsőt a szövegben és 

kicseréljem a második szóval.(3.ábra) 

 

3. ábra 

Az utolsó feladatom már összetettebb volt. Itt egy csv file-ból kellett 

beolvasni több termék előállítási folyamatát.(4.ábra)  Majd egy adott 

termékre ki kellett szintén csv file-ba iratni, hogy honnan ered és milyen 

gyártási folyamatokon esett át. 
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4. ábra 

 

 

 
 

(a kód) 
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 Az implementálás előtt alaposan tanulmányoztam a feladatot és több 

kisebb lépésre bontottam fel a problémát, majd ezekre dolgoztam ki 

algoritmust mely megoldja a feladatot.  

 

Ezután következett a kódolás, amit minden rész után hosszas 

debuggolás követett. A legvégén teszteltem minden lehetőségre, ami eszembe 

jutott és adott esetben javítottam a kódon és optimalizáltam, így kaptam 

fentebb látható eredményt. 

 

Java 
 
 Az elején kaptam egy kisebb java projektet, egy valutaváltó programot 

kellett írjak, a program beolvassa az adott napra a valuták árfolyamát és a 

rendelkezésre álló összeget.  A valutaváltó 105%-os áron adja el és 95%-os 

áron veszi a valutákat. Ha valamelyik valutából nem áll elegendő 

rendelkezésre akkor az aplikáció értesíti róla a felhasználót. (6.ábra) 

 

  
 

6. ábra 

 

 A felhasználó eladás esetén standard bemeneten megadja a 

SELL,100,USD parancsot ami azt jelenti az ügyfél 100 amerikai dollárt akar 

eladni, cserébe RON – t fog kapni amennyiben van elegendő belőle 

készleten. (7.ábra) 
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7. ábra 

 

 Vásárlás esetén a BUY,1000,HUF paranccsal az ügyfél 1000 forintot 

szeretne vásárolni, a program átszámolja eladási áron hány lejbe kerül ez az 

ügyfélnek, és ha van elegendő készleten akkor megtörténik a kifizetés. 

(8.ábra) 

 

 
 

8. ábra 

 

 

 

Linux szerver 
  
 Az egyetemen megtetszett a Linux operációs rendszer, ezért a praktika 

alatt szerettem volna még foglalkozni vele, ezúttal a szerver oldali részébe 

merültem el. A Linux szervert  VirtualBox -ban telepítettem, így lehetőségem 

volt gond és kockázat nélkül próbálkozni a dolgokkal.  
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 A telepítés egy standard Linux telepítéséhez volt hasonlítható néhány 

kisebb különbséggel. A helyi hálózatban működött a szerver, háttérbe futtatva 

pedig elértem a laptop termináljából és putty-val a Windows OP rendszeren 

futó számítógépről is hozzafértem a szerverhez. Mivel superuser 

hozzáféréssel rendelkeztem, így hozhattam létre felhsználó fiókokat(9.ábra) 

és csoportosíthattam vagy törölhettem őket.  

 

 
 

 

9.ábra 

 

 Ezen a szerveren lehet hostolni weboldalakat is, vagyis a megfelelő 

linkkel az összes felhasználó aki jogosult erre az beléphet a weblapra, ha ezt 

a világhálón is elérhetővé tesszük akkor bárki szabadon megtekintheti 

bármelyik eszközről. 
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10.ábra 

 

 A programozási részen kívül még megmutatták az aktuális 

projektjeiket, hogyan működnek és hogyan vannak megírva, ilyen például a 

StocPret androidos applikació, ami a telefon kamerája segítségével be tud 

scannelni egy vonalkódot és ezáltal meg tudja határozni hogy az adott termék 

szerepel-e az adatbázisban, mikor volt véve, milyen áron és mennyi van 

raktáron. Így amikor a kiskereskedő elmegy például a Metróba 

árubeszerzésre,akkor meg tudja a telefonja segítségével határozni hogy egy 

bizonyos termékből mennyivel rendelkezik otthon és azokat mikor, 

mennyiért vette. 

 

Következtetések 
 
 Szerintem a szakgyakorlat nagyon hasznos tud lenni egy egyetemista 

számára, komoly tapasztalatot jelent, ami a későbbiekben sokat segít, mivel 

már tudhatjuk, hogy milyen irányba induljunk el és az egyetemen is milyen  
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dolgokra figyeljünk oda tanulás során. Ezentúl segít betekintést nyujtani 

valódi projektekbe és realis munkakörnyezetbe, és a vállalati kultúrába meg 

szokásokba. Nagyon érdekes volt ezeket a dolgokat megtapasztalni a 

gyakorlat során. Rengeteg segítséget kaptam a praktika során, mint ahogy a 

fentebbi képen is látható, ahol Ábellel, aki szintén egyetemista és nyári 

munkán van a cégnél, éppen feladatot oldunk. Sok új dolgot tanultam, 

aminek nagy hasznát fogom venni a későbbiekben.   


