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Competence Debt
Auth Gábor posted on Feb 03, 2014
A Technical Debt fogalom már rég befészkelte magát a (vezet) fejlesztk és az architektek fejébe, ugyanis
ez a "technikai adósság" egy darab szám, ami többé-kevésbé jól jellemzi a forráskód állapotát. A
forráskód ugyanis olyan, hogy a fejlesztés során folyamatosan változik. Ha rendszeresen jönnek üzleti
igények, amelyeket az üzlet minél hamarabb éles üzembe szeretne látni, hogy pénzt tudjon keresni,
akkor a gyors megoldások mentén beszivárognak rossz megoldások is.…
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Sonar metrikák
Auth Gábor posted on Jan 24, 2014
Aki használ Sonar http://www.sonarsource.com/-t (illetve mostanában már SonarQube http://www.
sonarqube.org a neve, mert lett egy támogatott és egy közösségi kiadás belle), annak ismers lehet a
magas számosságú Magic number http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
#Unnamed_numerical_constants (jobban mondva Unnamed numerical constants) bejegyzés,
mint Minor súlyosságú hiba. A Magic number – mint programozástechnikai hiba – elismert és létez
jelenség,…
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Mi lehet a Google Code jövje?
Auth Gábor posted on Jan 23, 2014
A tavaly májusi bejelentésnek http://google-opensource.blogspot.ca/2013/05/a-change-to-google-codedownload-service.html megfelelen a Google folyamatosan kikapcsolja a Google Code http://code.google.
com/ kiszolgálón a bináris letöltések lehetségét, jobban mondva erre a célra a Drive használatát
szorgalmazza. A döntést több fejleszt is dühösen fogadta http://evertpot.com/google-code-is-dead/,…
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Nexus nagytakarítás
Auth Gábor posted on Nov 16, 2013
Aki Sonatype Nexus http://www.sonatype.org/nexus/-t használ a build szerverén, mint Maven repository,
azzal a bosszantó problémával szembesül egy id után, hogy a sonatype-work könyvtár egyre több helyet
foglal el. Ennek alapveten két oka van: A saját termékünk kiadásait (releases) és munkapéldányait
(snapshots) tartjuk itt a végtelenségig A proxy repository helyi gyorstárként funkcionálva letölti a távoli
szerverekrl az igényelt Maven artifact fájlokat,…
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A javaforum.hu portálról röviden
Auth Gábor posted on Oct 30, 2013

A Confluence frissítés "mellékhatása" okán több dolog is – mondhatni – jelentsebben megváltozott,
hiszen közel másfél évet sikerült kihagyni, ez pedig az informatikában jelents id, hát még egy agilis
módon fejlesztett slágertermék esetén... ennek a lépésnek – mintegy logikus következményként – jelents
hatása van a kinézetre, a felhasználói élményre, illetve kis mértékben a mködésmódra is. Úgy gondolom
itt az id arra,…
news
javaforum
portal

JavaBar meetup: Trendek és távlatok a Java világából
Simon Géza posted on Oct 28, 2013
Kicsit hosszú nyári szünet után újra lesz JavaBar november 6-án, szerdán. Kezdés 18:00 (érkezés 17:30tól), helyszín szokás szerint a DPC Consulting Kft. Regisztrálhattok a http://www.meetup.com/bpjavabar
/events/147882852/ http://www.meetup.com/bpjavabar/events/147882852/ címen. Eladó: Varga Patrik
(twitter.com/patrikvar http://twitter.com/patrikvar és patrikvarga.blogspot.hu http://patrikvarga.blogspot.hu
/), aki nemrég ért haza a JavaOne konferenciáról.…
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Confluence frissítés
Auth Gábor posted on Oct 25, 2013
Az utóbbi három hétben lassan és komótosan frissítésre került néhány fejlesztést támogató eszköz a
javaforum.hu kiszolgálón (mint például a Nexus http://nexus.javaforum.hu/nexus/index.html, a Sonar
http://sonar.javaforum.hu és a Jenkins http://jenkins.javaforum.hu), majd ezeket követen az Atlassian
termékek is sorra kerültek (Crowd http://id.javaforum.hu/, Fisheye http://fisheye.javaforum.hu), s 5.1.5
verzióra frissült – az utoljára tavaly júniusban frissített – Confluence is,…
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NetBeans 7.4
Auth Gábor posted on Oct 22, 2013
A napokban megjelent a NetBeans IDE legújabb kiadása, amely leginkább a webfejlesztknek jár a
kedvében, kis részben a Java platformot érint változások is belekerültek. Az újdonságok így négy nagy
csoportra bonthatóak, mint a HTML5 és JavaScript támogatás, a JavaEE támogatás, a
forrásszerkesztéshez nyelvi támogatás, illetve a hibajavítások és a felületet vagy platformot érint
fejlesztések. mobile_chrome.pngA legnagyobb fejlesztés egyértelmen azoknak szól,…
1 Comment ·
news
java
netbeans
new

Mit hoz a jöv?
Auth Gábor posted on Oct 17, 2013
Gondolom mindenki észrevette, hogy az utóbbi egy-másfél évben kissé elhanyagoltam a JUM
minikonferenciákat, a portált, a levelezlistát, a tudástárt és úgy sok minden egyebet, a Java közösséget
is... volt rá okom, de már elmúlt... ...kezdek visszarázódni a régi kerékvágásba, és az utóbbi két-három
hónapot múltba nézéssel, jelenértékeléssel és fképp (ki)útkereséssel töltöttem: miképpen lehetne
összefogni és egy aktív közösséggé alakítani a Java platform iránt érdekldket,…
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Webkonferencia 2013 - regisztráció
Krisztián Karóczkai posted on Oct 10, 2013

Érdekelnek a Webes technológiai újdonságok és még nem regisztráltál az idei Webkonfra? Most még
megteheted, részletek itt: http://webconf.hu/ http://webconf.hu/
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JavaOne 2013 élben
Simon Géza posted on Sep 24, 2013
Ha érdekelnek a legfrissebb hírek a JavaOne 2013 konferenciáról, kövesd "tudósítónk", Varga Patrik
twitterét és/vagy blogját: twitter.com/patrikvar http://twitter.com/patrikvar , patrikvarga.blogspot.hu
http://patrikvarga.blogspot.hu
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Webkonfernecia 2013 - Eladói jelentkezések
Krisztián Karóczkai posted on Aug 07, 2013
Idén november 9-én az Óbudai Egyetemen ismét Webkonferencia. Ha van egy jó eladás ötleted, ne
tartsd magadban, írd meg nekünk a http://web.conf.hu/eloadoi-jelentkezes http://web.conf.hu/eloadoijelentkezes oldalon. Ha bekerülsz a konferencia programjába, akkor nem csak 15 percre lesz tiéd a
hírnév és a dicsség! Részletek: http://web.conf.hu/ http://web.conf.hu/ https://twitter.com/webkonf
https://twitter.com/webkonf https://www.facebook.com/groups/686316804718919/ https://www.facebook.
…
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JavaZone 2013: Javapocalypse
Auth Gábor posted on Jun 17, 2013
Az idei konferencia reklámja...
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Letölthet a Netbeans 7.3.1 új kiadás - Java EE 7 támogatással!
Lehel Sipos posted on Jun 13, 2013
https://netbeans.org/ https://netbeans.org/
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GWT kliens oldali komponesek használata JSP web oldalakon
Lehel Sipos posted on Jun 04, 2013
Egy példát szeretnék bemutatni, mely futó alkalmazást feltettem egy felhben lév szerverre Bemutatja,
hogyan használhatóak a JSP oldalakon, elre megírt vagy meglév kliens oldali GWT komponesek. Ilyen
esetben a javascript/ajax programozást is nyugodtan rábízhatjuk a GWT-re: http://gwtjsp.lehelsipos.
cloudbees.net/ http://gwtjsp.lehelsipos.cloudbees.net/
news
gwt

Hogyan dolgozik együtt az EJB a GWT technológiával
Lehel Sipos posted on May 31, 2013
http://lehelsipos.blogspot.com/2013/05/ejb-gwt-and-netbeans-ide.html http://lehelsipos.blogspot.ro/2013
/05/ejb-gwt-and-netbeans-ide.html
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Modellez tool-k Java
Lehel Sipos posted on May 09, 2013
http://lehelsipos.blogspot.com/2013/05/dia-engineering-diagrams.html http://lehelsipos.blogspot.ro/2013
/05/dia-engineering-diagrams.html
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GWT-MGWT from a single source code
Lehel Sipos posted on May 04, 2013
http://lehelsipos.blogspot.com/2013/05/gwt-mgwt-from-single-source-code.html http://lehelsipos.blogspot.
com/2013/05/gwt-mgwt-from-single-source-code.html
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Hogyan kapcsolódjunk a Facebook funkciókhoz mobil telefonos applikációkban
Lehel Sipos posted on Apr 27, 2013
A Codename One technológiáról már a múltkorában is írtam, ez egy olyan java technológia mely lehetvé
teszi számunkra, hogy egyetlen kódforrás fordításaiból, többféle mobil telefonon fusson a megírt
applikáció. Részletes információ a http://www.codenameone.com http://www.codenameone.com/ oldalon
található. Szeretném, hogy nézzük meg a következ cikket is errl a technológiáról, mely arról szól, hogyan
használhatjuk a java-t, a Facebook api-k eléréséhez mobil telefonokra: http://www.developer.…
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Rövid összefoglaló a mobil telefonok webes lehetségeirl
Lehel Sipos posted on Mar 22, 2013
Ez alkalommal szeretném ajánlani az egyik cikkemet, azok számára akik webes megoldásokban
gondolkodnak a mobil telefonok világában: http://lehelsipos.blogspot.com/2013/03/smartgwtmobile.html
http://lehelsipos.blogspot.ro/2013/03/smartgwtmobile.html
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