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Kijev Java Day - James Gosling,
Simon Géza posted on Oct 06, 2015
Az Ukrán Java User Group kérésére továbbítom, nyugati konferenciákhoz képest elenyész áron, sok
eladással, impresszív eladói listával: Now the JUG UA team is working hard on the 5th JavaDay Kyiv,
which will be held in Kyiv on 6th-7th of November http://javaday.org.ua/kyiv/ http://javaday.org.ua/kyiv/
Thanks to Jelastic, the Father of Java James Gosling will speak online at conference. The JUG UA has
started to collect questions for James on Facebook.…
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Java (20 éves!) (és nem-Java) fejleszti nap - Call for Presentations
Simon Géza posted on Sep 11, 2015
UPDATE: október 7, szerda! Az idén is rendezünk Developer Dayt, október 15 7-én, Budapesten, a
Telekom székházban (és nem utolsó szempont: ingyenesen). Részletek itt vannak: http://www.houg.hu
/pls/apex/f?p=houg:houg_szakmai_nap_2015 http://www.houg.hu/pls/apex/f?p=houg:
houg_szakmai_nap_2015 , illetve lesznek, mert egyelre még nem publikáltuk az eladások listáját. Én
szervezem a Java szekciót, amely az idén egész napos, 10 eladásra van lehetség, 25-25 percben.
Elször örülni fogunk,…

Közelg események
BankTech Java Challenge
Cselényi Flóra posted on Oct 03, 2014
Jöhet a JAVA? Programozz és nyerj! – Itt a BankTech Java Challenge Jelentkezés október 28-ig a
weboldalon: www.javachallenge.hu http://www.javachallenge.hu A versenyt két sikeres hazai cég, a
Loxon Zrt. és a Dorsum Zrt. támogatja. A több országban (például Románia, Bulgária, Oroszország) is
jelenlév vállalatok innovatív, egyedi igényekre fejlesztett szoftvereket gyártanak a pénzügyi és tkepiaci
szektor számára.…
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HOUG Fejleszti nap @ingyenes @java @konferencia
Simon Géza posted on Sep 18, 2014
Ha innen nézem: a Java még mindig az egyik leghasználtabb programozási nyelv, fleg bizonyos piaci
szegmensekben. Ha a másik oldalról nézem: annak ellenére, hogy Magyarországon valószín jelents
Java programozó populáció lakik, a szakmai események száma továbbra is sajnálatos módon kicsi.
Ezért is szerencsés, hogy újra lesz HOUG szakmai nap október 2-án, benne hangsúlyos Java
képviselettel. A program (és az elzetes regisztráció) elérhet a HOUG oldalról http://www.houg.hu/pls/apex
/f?…
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JavaEE 8 kérdív (rész)eredmények
Auth Gábor posted on Apr 03, 2014
Az Oracle pár hete és hónapja közzétett két részletben egy kérdívet, hogy a JavaEE fejleszti közösség
milyen fejldési irányokat tart hasznosnak. Nos, megérkeztek az eredmények https://java.net/projects
/javaee-spec/downloads/download/JavaEE8_Community_Survey_Results.pdf (amelyben alighanem
nincsenek benne a harmadik – lezáró – kérdív válaszai): https://blogs.oracle.com/ldemichiel/resource
/ResultChart.png Jól látszik, hogy az els félkörbe a JSON binding, a biztonsági réteg egyszersítése,…
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JINQ
Auth Gábor posted on Mar 28, 2014
Érdekes kezdeményezés a JINQ http://www.jinq.org, amely kombinálja a Lambda expression
technológiát az adatbázis lekérdezésekkel. Nézzük például az alábbi JDBC lekérdezést:
PreparedStatement s = con.prepareStatement("SELECT * " + "FROM Customer C " + "WHERE C.Name
= ? "); s.setString(1, "Alice"); ResultSet rs = s.executeQuery(); E Helyett JINQ használatával az alábbi
"lekérdezést" kell megejtenünk: database.getCustomers().where( customer -> customer.getName().…
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Megjött a Java 8!
Auth Gábor posted on Mar 18, 2014
Sok-sok-sok-sok-nagyon sok csúszás után végre itt a Java 8! Igaz, sok hasznos újítás kimaradt ebbl a
kiadásból (is), mint például a Jigsaw és a G1 GC, de ezért ne legyünk szomorúak, nézzük a listát a
nagyobb és jelentsebb újdonságokról: Lambda Expressions – closure támogatás Virtual Extension
Methods – alapértelmezett metódusok interfészekben Date & Time API – új dátum és id API Nashorn
JavaScript Engine – JavaScript futtató, a javax.…
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HOUG konferencia - ingyenes nulladik nap
Auth Gábor posted on Mar 13, 2014
A HOUG – a jöv id megérkezett címmel – három napos konferenciát szervez, amelyen az els (fél) nap
ingyenes, és a Java szekcióban az alábbi eladások közül válogathatunk: JavaEE Application Security Minden, amit az alkalmazásbiztonságról a fejlesztknek érdemes tudni. – Schaffer Krisztián, security
analyst, Cloudbreaker Company JavaSE 8 újdonságok – Elek Márton, DPC Consulting Kft JavaEE 7
újdonságok – Varga Péter, tanácsadó, DPC Consulting Kft.…
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Megtört a jég: feltölthetek fizets Android alkalmazások!
Auth Gábor posted on Mar 12, 2014
Szinte a Play (illetve akkoriban Android Market) indulása óta siránkoztak a felhasználók és a fejlesztk,
hogy magyarországi piacra szánt Android telefonokkal nem lehetett fizets alkalmazásokat venni, illetve
publikálni. Ebbl a két korlátozásból a felhasználói oldalit nagyjából három éve rendezte a Google, így
lehetvé vált azon alkalmazások elérése, amelyekért pénzt kért a fejleszt, de hazai fejleszt – a (sokszor
agresszív) reklámokon kívül – nem tudott pénzt keresni az alkalmazásával.…
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WildFly 8 - JavaEE 7
Auth Gábor posted on Feb 18, 2014
A Red Hat bejelentette a WildFly 8 els stabil kiadását http://wildfly.org/news/2014/02/11/WildFly8-FinalReleased/, amely implementálja a JavaEE 7 specifikáció Web és Full profilját is, így a Glassfish után ez
az alkalmazás szerver teljesítette az teszteket. A WildFly a JBoss Community Edition http://www.jboss.
org/jbossas/downloads/ utója, a Red Hat tavaly választotta a WildFly nevet,…
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Continuous Testing infógrafika
Auth Gábor posted on Feb 10, 2014
A http://java.sys-con.com/node/2958235 http://java.sys-con.com/node/2958235 oldalon a Parasoft
http://www.parasoft.com szponzorációjával elkészült egy infógrafika, amely a Continuous Testing
folyamatát, jellemzit és elnyeit mutatja be, a végén egy diszkrét reklámmal... Érdemes végigböngészni,
hasznos dolgok vannak alább: http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com
/ContinuousTesting_52f3a196da4c6.png
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Frissíteni, frissíteni, frissíteni!
Auth Gábor posted on Feb 04, 2014
A tavaly és tavaly eltt kiderült biztonsági hibák kapcsán nem lehet elégszer mondani: a Java
futtatókörnyezet legyen friss vagy legyen kikapcsolva a böngészben, mivel egyre több rosszindulatú
program használja ki a Java környezetben meglév biztonsági hibákat. Legutóbb a Java7 update 21 alatti
verziókat támadó programra (malware-re) találtak http://www.theregister.co.uk/2014/01/30
/java_ddos_bot/ rá a Kaspersky munkatársai,…
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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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Java EE 8 kérdív
Auth Gábor posted on Jan 20, 2014
A Java EE 8 kérdív els része után megérkezett a második rész, amely indításképp egy bejelentéssel
kezd, hogy a Java EE 8 f fókusza a cloud támogatás mellett a PaaS http://en.wikipedia.org/wiki
/Platform_as_a_service, a SaaS http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service és a Multitenancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Multitenancy. Ezen túl kérdéseket válaszolhatunk meg a szabványosított
naplózásról, a korrekt jelszókezelésérl, a group-to-role összerendelésrl,…
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James Gosling értékel
Auth Gábor posted on Jan 15, 2014
A 2010. januárjában lezárult felvásárlás negyedik évfordulóján James Gosling (jelenleg vezet
szoftverarchitekt a Liquid Robotics http://www.infoworld.com/d/the-industry-standard/java-foundergosling-leaves-google-startup-171199 cégnél) egy amerikai stílusú értékelést adott ki, mégpedig az
alábbi képen láthatót: http://www.infoworld.com/sites/infoworld.com/files/media/image/sun-oracle-reportcard-1_500px.jpg Lehet vitatni az értékelését, sok igazság van benne...
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Két hónap és itt a Java8!
Auth Gábor posted on Jan 15, 2014
http://www.infoworld.com/sites/infoworld.com/files/media/image/Java_hp.jpgA többször is módosított
(immár múltbeli) kiadási dátumok után az Oracle bejelentette, hogy március 18-án kerül kiadásra a
véglegesnek nevezett Java 8, akkor is, ha maradnak benne ismert hibák. Mint ismert, a Java 8 kiadásból
már kidobásra kerültek anno fontosnak vagy hasznosnak tartott modulok, így például a Jigsaw (Java8:
Jigsaw nélkül?) is a Java 9 kiadásba csúszott. Mathias Axelsson,…
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Java EE 8 kérdív
Auth Gábor posted on Jan 06, 2014
Az Oracle – rá nem jellemz módon – egy kérdívet tett közzé a Java EE 8 fejlesztési irányaival
kapcsolatban, amelyet a közeljövben egy újabb fog követni. A kérdív érinti a Java EE 8 specifikációba
emelend JSR-ek szükségességét, a JavaScript támogatás és a szerver oldali eseménykezelést, a JSF
szükségességérl, a Security Interceptor lehetségérl, a CDI általánosabbá tételérl, a NoSQL támogatásról
és végül egy szabad szöveges vélemény rovattal is találkozhatunk. A kérdív: https://www.…
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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,…
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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,…
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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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