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Feladatkiírás 

 

A feladat egy olyan nyílt forráskódú Redmine bővítmény megvalósítása, amely segít 

kezelni az emberi erőforrásokat az egyes projekteken vagy a cégen belül.  

A bővítménynek tartalmaznia kell három új felhasználói egyéni mezőt. Az egyik 

ilyen egyéni mezőnek kell eltárolni, hogy az adott felhasználó hetente hány órában 

dolgozik. Ezt a mezőt csak rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja 

módosítani. 

Szintén csak rendszergazda jogosultsággal lehet módosítani azt az új egyéni mezőt 

amelyik a munkatárs tapasztalati szintjét jelzi. Ez a mező egy legördülő listás elem kell 

legyen, amelyben alapvetően a következő három érték szerepel: Junior, Midlevel, Senior.  

A harmadik egyéni mezőt már a felhasználó magának is szerkesztheti. Nem 

szükséges hozzá rendszergazda jogosultság. Ennek a mezőnek a felhasználó képességeit 

kell tudni eltárolni. A mező célja az, hogy egy listából ki lehessen választani, milyen 

programozási nyelveken van tapasztalata az adott munkatársnak.  

Utóbbi 2 mező jelenjen meg a projektek új személy hozzáadás felugró ablakon 

szűrő lehetőségként. Ugyanitt lehessen beállítani azt, hogy hány órában rendeljük hozzá 

az adott projekthez a kiválasztott munkatársat vagy munkatársakat. 

Az Adminisztráció > Felhasználók menüpontban megjelenő lista a következők 

szerint legyen módosítva: 

• Kerüljön ki a táblázatból a létrehozás és az utolsó bejelentkezés dátuma 

oszlop 

• Vegyük fel a táblázatba a következő 3 oszlopot: 

o Munkaóra / hét 

o Lefoglalt munkaóra / hét 

o Szabad munkaóra / hét 

Továbbá lehessen határidőt megadni, amikor valakit hozzárendelünk egy új 

projekthez. Erre ellenőrzés nem kell fusson, ha lejárt. Ez a mező csupán a vezetőknek és 

a projekt menedzsereknek szolgál információként. 
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Tartalmi összefoglaló 

 

• A téma megnevezése: 

Emberi erőforrás kezelő bővítmény a Redmine prjoketkezelőhöz 

 

 

 

• A megadott feladat megfogalmazása: 

A Redmine nem biztosít lehetőséget arra, hogy kezeljük benne a rendelkezésre álló emberi 

erőforrásokat. Ennek kiküszöböléséért hozzuk létre ezt a bővítményt, amely hatékonyabbá 

és könnyebbé teszi az emberi erőforrások kezelését a projekteken és a cégen belül. 

 

 

• A megoldási mód: 

A feladat megvalósítását új felhasználó egyéni mezők felvételével és ezeknek a mezőknek 

a használatával a projekt és felhasználó kezelő oldalakon. 

 

 

• Alkalmazott eszközök, módszerek: 

A fejlesztést Windows 10 operációs rendszeren, Ubuntu subsytemen végeztem. A kódot a 

JetBrains által fejlesztett RubyMine 2019.2.1 fejlesztői környezetben írtam. A 

fejlesztéshez a következő eszközöket telepítettem: Ruby 2.4.9p362, Rails 5.2.3, 

PostgreSQL 9.5.19, MobaXterm v12.3, Puma 3.12.1. 

A fejlesztés alapjául a Redmine 4.0.5.devel verziója szolgált. 

• Elért eredmények: 

Mind az adminisztrátori felületen, mind a projekt beállításainál megjelennek és 

szerkeszthetőek az új egyéni mezők. Valamint szűrhetünk is ezek alapján, ezzel nagyban 

segítve az emberi erőforrások kezelését a projekten és a cégen belül. 

 

 

• Kulcsszavak: 

Redmine bővítmény, Ruby on Rails, Emberi erőforrás menedzsment, Nyílt forráskód 
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Bevezetés  

 

Nagyon sok cég használ valamilyen szoftvert a projektjeik menedzseléséhez és a 

feladatok követésére. A két legismertebb ezek közül talán a Jira1 és a Redmine. A kettő 

között az elsődleges különbség, hogy a Redmine egy teljesen nyílt forráskódú rendszer. 

Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalatok saját elképzeléseik és igényeik szerint testre 

szabják akár a felületet, akár a teljes rendszer működését. Mára már több mint 1000 

regisztrált bővítmény található a weboldalán. 

A Redmine alapvetően projektek kezelését és a feladatok követését teszi 

egyszerűbbé és átláthatóbbá. Számtalan segítséget nyújt a projekt résztvevők számára. 

Ilyen például a projektek wiki oldala, dokumentum kezelője, az időráfordítások 

kimutatása vagy a verziók kezelése. Viszont az emberi erőforrások kezelésére nem sok 

lehetőséget biztosít számunkra a rendszer. A felhasználókról a nevükön és az email 

címükön kívül mást nem tudunk meg. 

Az általam készített bővítmény célja, hogy elősegítse az emberi erőforrások 

kezelését [1]. Alig van olyan vállalat, ahol csak teljes munkaidős munkavállalók 

dolgoznak. A legtöbb cég diákokat vagy részmunkaidős kollégákat is foglalkoztat. Az 

általam írt kiegészítő segítségével alkalmazottanként beállíthatjuk, hogy ki, heti hány 

órában dolgozik, illetve, hogy ezek a munkaórák hogyan oszlanak meg azokon a 

projekteken, amelyeken ő részt vesz. Ez nagyban megkönnyítheti a vezetők munkáját. 

Egyrészt segíti a szabad erőforrások felderítését és kihasználást, másrészt pedig 

egyértelművé teszi, hogy melyik kollégára heti hány órában számíthatnak az adott 

projekten.  

Ezen felül további 2 új felhasználói egyéni mezőt is létrehoztam a 

webalkalmazásban. Az egyik a munkavállaló tapasztalati szintjét szolgáltatott 

meghatározni. Ez a mező alapértelmezés szerint 3 értéket vehet fel: „Junior”, „Midlevel” 

és „Senior”. Természtesen ennek az egyéni mezőnek az értéke is testre szabható 

rendszergazda jogosultságokkal.  

A harmadik egyéni mezőn a munkavállaló be tudja jelölni, hogy milyen 

területeken rendelkezik tapasztalattal. Ennek a mezőnek is testre szabható az 

értékkészlete az adminisztrátori felületen.  

 
1 https://jira.atlassian.com/ 
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Az utóbbi két egyéni mező nagyban segíti a projekt vezetőket. Ezen mezők 

segítségével könnyedén szűrhetnek olyan kollégákra, akik rendelkeznek a szükséges 

tapasztalati szinttel, vagy ismerik a munkavégzéshez szükséges technológiát. 
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1. Fejezet: Redmine 

 

1.1. Általános bevezető 

 

A Redmine [2] 2006 júniusában jelent meg és Jean-Philippe Lang fejlesztette. Ez egy 

testreszabható projekt menedzsment eszköz, amely ingyenesen2 elérhető bárki számára 

[3]. Ez a webalkalmazás Ruby on Rails keretrendszerben, Ruby nyelven íródott. Ezekről 

a technológiákról később a felhasznált technológiáknál részletesebben is fogok írni. 

Bár ingyenesen elérhető szoftverről beszélünk, mégis aktív fejlesztői csapat 

dolgozik a fejlesztésen [4]. Az utolsó stabil verzió, a 4.0.5, 2019 októberében vált 

elérhetővé. A Redmine fejlesztői önkéntesek, akik vagy segítenek az alap alkalmazás 

fejlesztésén, vagy különálló bővítményt hoznak hozzá létre, amit szintén meg lehet 

osztani a hivatalos weboldalon, hogy mások is használni tudják. 

 A Redmine számos eszközt szolgáltat az egyszerű és átlátható projekt 

menedzsment megvalósításához. Jól szervezhető feladatláncok, személyre szabható 

folyamatok és típusok. A kissé fapados megjelenítés ellenére a funkcionalitás terén az 

egyik legjobbnak számít a projekt menedzsment eszközök között. Maga az alap Redmine 

nem venné fel a versenyt valószínűleg a legelterjedtebb eszközökkel szemben ezen a 

területen, de a rengeteg elérhető kiegészítőnek köszönhetően egyértelműen a legjobbak 

közé tartozik [5]. 

 

1.2. Bővítmények 

 

A hivatalos oldalon mára már több mint 1000 különböző kiegészítő érhető el [6] a 

Redmine-hoz. Ezek természetesen nem ellenőrzött bővítmények, hanem ha valaki készít 

egy új kiegészítőt és úgy gondol, hogy szívesen megosztaná másokkal is, akkor ide, 

regisztrálás után fel tudja tölteni. 

A továbbiakban a Redmine kiegészítők telepítésének, törlésének és 

létrehozásának folyamatáról fogok írni [7]. Ahhoz, hogy ezek a folyamatok 

problémamentesen menjenek végbe szükség lehet a RAILS_ENV környezeti változó 

megfelelő beállítására. Erre például a következő parancsot használjuk: export 

RAILS_ENV=”production”. A kiegészítők telepítése általában rendkívülien 

 
2 A program GNU GPLv2 engedéllyel rendelkezik. 
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egyszerű. Ha találtunk egy számunkra tetsző vagy szükséges kiegészítőt akkor azt a le 

kell menteni az alkalmazás gyökérkönyvtárjában lévő plugins mappába. Ha a bővítmény 

tartalmaz migrációs scripteket akkor azokat a program gyökérkönyvtárában állva, a 

következő paranccsal kell befuttatni a terminálban: bundle exec rake 

redmine:plugins:migrate. Ha egy olyan bővítményről van szó, amit korábban 

még nem használtunk akkor érdemes a migrációs script-ek befuttatása előtt készíteni egy 

biztonsági mentést az adatbázisunkról. A rendszer újraindítása után már látható kell 

legyen a frissen telepített bővítmény az Adminisztráció > Pluginek menüpontja alatt. 

A jól megírt kiegészítők esetén a törlésük is hasonlóan egyszerű. Ha a telepítéskor 

végrehajtottunk adatbázis módosításokat, akkor a terminálban, a Redmine 

gyökérkönyvtárában állva, a következő parancs segítségével tudjuk visszavonni ezeket: 

bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=plugin_name 

VERSION=0. A rendszer újraindítása után már nem lesz megtalálható a kiegészítők 

között az eltávolítani kívánt bővítmény. 

A bővítmények létrehozásához, pedig a Redmine bővítmény generátorát érdemes 

használni. Miután az említett módon beállítottuk a RAILS_ENV környezeti változót, az 

alkalmazás gyökerében állva a következő parancsot adjuk ki a terminálunkban: 

bundle exec ruby bin/rails generate redmine_plugin 

<plugin_name>.  

Ennek hatására létre fog jönni a bővítmény struktúrája a 

/plugins/<plugin_name> mappában. A leírását és információit a 

/plugins/<plugin_name>/init.rb fájl módosításával állíthatjuk be. 

1.2.1. Kódrészlet: A bővítmény információinak beállítása 
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2. Fejezet: Felhasznált technológiák 

 

Ebben a fejezetben szeretném bemutatni azokat a technológiákat, amelyeket a bővítmény 

létrehozásakor használtam. 

 

2.1. Ruby  

 

A Ruby egy nyílt forráskódú, általános célú, magas szintű programozási nyelv, ami a ’90-

es évek közepén jelent meg [8]. A nyelv megalkotójának elmondása szerint, azért hozta 

létre ezt a programozási nyelvet, hogy adjon egy olyant eszközt a programozók kezébe, 

melyben élmény a programozás. Ez tekinthető a Ruby legfőbb filozófiájának. 

Kialakítását, szintén az alkotó elmondása szerint, a következő programozási nyelvek 

befolyásolták: Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, Basic és a Lisp.  

A Ruby egy multiparadigmatikus programozási nyelv. Támogatja az objektum 

orientált és a funkcionális programozást is. Ebben a nyelvben még a C++-ban és Javában 

primitívként kezelt típusok, mint az integer vagy a boolean, is objektumként vannak 

kezelve.  

Három dolgot fontos még kiemelni a Ruby-val kapcsolatban:  

• Erősen dinamikusan típusos. 

• Rengeteg előre megírt osztállyal és függvénnyel rendelkezik a nyelvhez 

adott Ruby Standard Library. Az osztályokat szükség szerint további 

függvényekkel bővíthejük és indokolt esetben az eredeti függvényeket is 

lecserélhetjük. 

• Az egyik legjobb nyelv a metaprogramozásra. 

 

2.2. Ruby on Rails  

 

A RoR egy Ruby nyelven íródott keretrendszer, amely webalkalmazások készítését teszi 

számunka könnyebbé [9]. Ez a keretrendszer, számtalan eszközzel támogat minket abban, 

hogy az emberi szem számára könnyen olvasható kódot hozzunk létre. Az átláthatóságban 

sokat segít, hogy a sok beépített metódussal nagyon röviden megvalósíthatjuk 

elképzeléseinket [10]. 

A Rails két legfontosabb elve a: 



11 

• Convention over Configuration: a fejlesztőknek nem kell annyi 

konfigurációs fájlt írni, hanem követni kell a keretrendszer által kialakított 

konvenciókat. 

• Don’t Repeat Yourself: ha már egyszer leírtunk valamit, akkor azt később 

újra fel tudjuk használni. 

A Ruby on Rails a Ruby-hoz hasonlóan szintén nyílt forráskódú. Működését a 

Model-View-Controller tervezési mintha határozza meg. Ennek a tervezési 

mintának az egyes rétegeit jól elkülöníthető Rails modulok valósítják meg 

nagyrészt. A következőkben ezeket szeretném bemutatni [11]. 

 

2.2.1. Active Records  

 

Az aktív rekordok [12] által könnyen kezelhetővé válik az MVC tervezési minta modell 

rétege. Ez a réteg felel az üzleti logikáért az alkalmazáson belül. Az aktív rekordok által 

biztosított objektum-relációs leképzés (Object Relational Mapping) a következőket 

biztosítja a számunkra: 

• Az adatbázis egyes tábláit osztályként kezelhetjük 

• A táblák sorait objektumként kezelhetjük 

• A táblák oszlopai az objektumok tulajdonságaiként jelennek meg 

Továbbá az aktív rekord objektumok alapból rendelkeznek az úgynevezett CRUD 

metódusokkal: 

• Create: a paraméterként megadott tulajdonságokkal felveszi egy új rekordot 

az adatbázisunkba. Például: Role.create(name: "New_Role") 

• Read: több metódus segítségével is lehetőségünk van adatokat lekérni az 

adatbázis táblánkból. Például, ha az utolsónak létrehozott felhasználót 

szeretnénk megkapni, akkor a következőt használhatjuk: User.last. 

Természetesen lehetőségünk van a tulajdonságok szerint is keresni. Ha 

lekérésünk összes találatát vissza szeretnénk kérni, akkor a where() 

metódust kell használnunk. Az eredmény tömböt kérhetjük rögtön abban a 

sorrendben, amiben később használni szeretnénk, csak a számunkra lényeges 

adatokat tartalmazva. Például: User.where(lastname: 

"felhasznalo").order(:created_on).pluck(:id, 

:login). 
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• Update: ha már meglévő rekord vagy rekordok tulajdonságait szeretnénk 

módosítani, akkor azt három féle képen tehetjük meg. Ha csak egyetlen 

rekordot szeretnénk módosítani, akkor azt először egy Read metódussal le 

kell kérjük az adatbázisból. Ezek után lehetőségünk van az objektum 

megfelelő attribútumát módosítani majd elmenteni a save() metódussal. 

Ezt a két lépést hajtja végre az update() metódus. Például: 

User.last.update(admin: „true”). De van lehetőségünk egy 

tábla összes elemét egyszerre frissíteni ha magára az osztályra hívjuk meg az 

update_all() metódust a megfelelő paraméterekkel. 

• Delete: Az adatbázis táblából törölni úgy tudunk, ha a már korábban 

lekérdezett objektumra meghívjuk a destroy() függvényt, vagy az 

osztályra hívjuk meg a destroy_by() metódust a megfelelő 

paraméterezéssel. Például: User.destoroy_by(language: „hu”). 

Ez az összes magyar nyelvet beállító felhasználót törölni fogja.  

Alapból, ha egy objektum adatbázisba írása sikertelen, akkor a metódus hamis értékkel 

tér vissza. De ha hitelesíteni szeretnénk az objektumot a táblába írás előtt, akkor csak 

annyi a dolgunk, hogy az adatbázist módosító metódus után egy felkiáltójelet teszünk. 

Például: create!, save!, update!. 

 

2.2.2. Action Controllers 

 

A kontroller a köztes réteg a korábban említett üzleti logikáért felelős adatkezelő réteg és 

a megjelenítés között. A felhasználói felületről érkező kérések a controllerekbe futnak be, 

ami végrehajtja a szükséges műveleteket majd az eredményt visszaküldi a 

felhasználónak. 

Az action controller [13] abban könnyíti meg a dolgunk, hogy az elnevezések 

alapján létrehozza automatikusan a routingokat, így azzal nem kell már bajlódnunk. 

Ebben is megmutatkozik a Rails egyik alapelve, a korábban már bemutatott: Convention 

over Configuration [14]. 

 

2.2.3. Action View 
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A kontroller által küldött válaszok megjelenítésért az Action View [15] a felős a Ruby on 

Rails-es alkalmazásokon belül. A legelterjedtebb módszer a Ruby kóddal felturbózott 

HTML fájlok használata. Ezeknek a fájloknak a kiterjesztése .html.erb. Az ERB 

(Embedded Ruby) sablon lehetőséget biztosít arra, hogy Ruby kódot használjunk egy 

HTML fájlban. A <% %> címkét használhatjuk, ha nem szeretnénk megjeleníteni vagy 

nincs kimenete a futtatott kódnak, például feltételek vagy ciklusok esetén. De ha 

szeretnénk megjeleníteni a függvény eredményét a felületen, akkor a <%= %> címkét 

kell használnunk. 
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3. Fejezet: Tervezés 

 

A fejezet elején a fejlesztői környezet kialakításához szükséges lépéseket fogom 

ismertetni. Ezek után a megkapott üres Redmine-ban bemutatom, hogy mi az, ami 

alapvetően rendelkezésünkre áll. Itt fogok kitérni arra is, hogy a feladatkiírás szerint 

melyik felületeket kell módosítanom vagy kiegészítenem. 

Kereséseim során nem találtam olyan, már létező kiegészítőt, amely lehetőséget 

adna arra, hogy a felhasználók projekthez rendelésekor beállítsuk, hogy az adott személy 

hány órában dolgozik majd hetente azon a projekten. Továbbá arra sem találtam példát a 

Redmine honlapjára regisztrált kiegészítők között, amely segítene a 

projektmenedzsereknek az újabb résztvevők projekthez adásában. 

 

3.1. Fejlesztői környezet kialakítása 

 

Ruby on Rails alkalmazást Unix alapú rendszereken van lehetőségünk fejleszteni. Én 

mégis Windowson szerettem volna végrehajtani a feladatot. Erre pedig a Windows 10 -

be beépített Linux Subsystem adott lehetőséget.  

• Ehhez először engedélyeznem kellett ezt a funkciót. Ezt egy 

adminisztrátor módban megnyitott Power Shellben a következő paranccsal 

tudjuk megtenni:  

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -

FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux.  

• A számítógép újraindítását követően nyissuk meg a Microsoft Store 

alkalmazást a gépünkön, majd töltsünk le és telepítsünk egy Ubuntu 

Subsystem alkalmazást. 

• A telepítés után a start menüben megtalálható lesz a Bash on Ubuntu on 

Windows alkalmazás, ami gyakorlatilag egy Linuxos terminál. A 

felhasználónév és jelszó beállítását követően érdemes rögtön frissíteni is, 

hogy tényleg a legfrissebb verzióval dolgozhassunk. 

Ezentúl minden műveletet a telepített terminálban fogunk végrehajtani. Először 

telepítjük a Ruby 2.4-es verzióját a subsytembe. Ha sikeres ez a művelet, akkor az irb 

parancs kiadása után egy Ruby konzol fog megnyílni a terminálunkban.  
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Ezek után nekiláthatunk a RubyMine telepítésének. Természetesen ezt is a 

subsystemben kell felraknunk. Ezt a következő parancsokkal tudjuk megtenni, a /opt 

mappában állva: 

• sudo wget https://download-cf.jetbrains.com/ruby/RubyMine-

2019.2.1.tar.gz 

• tar -xvf RubyMine-2019.2.1.tar.gz 

• sudo ln -s /opt/RubyMine-2019.2.1/bin/rubymine.sh /usr/bin/rubymine 

• sudo apt-get install libxrender1 libxtst6 libxi6 

Ezek után már csak három lépés választ el minket attól, hogy meg tudjuk nyitni a fejlesztő 

eszközünket. Először is telepíteni kell a Windowsunkra a MobaXterm alkalmazást. A 

„Start local terminal” gombra kattintva indítsunk el egy lokális terminált. Ezek után 

visszatérve a terminálba adjuk ki a következő parancsot: export DISPLAY=:0. Ezek 

után a rubymine parancs kiadását követően el fog indulni a RubyMine alkalmazás. 

Ekkor azonban még nincs telepítve a Redmine, amit futtatni és fejleszteni 

szeretnénk. Miután klónoztuk a fejleszteni kívánt verziót [16], ami esetemben a 4.0.5-ös, 

telepítenünk kell az adatbázisunkat. Én PostgreSQL-t használtam. Az adatbázist 

Windowsra és a subsystembe is telepíteni kell. Maga az adatbázis a Windows-on fog 

futni, az Ubuntu csak rácsatlakozni fog. A telepítés további részleteiről részletes leírást 

[17] találhatunk a Redmine wiki oldalán. Van pár lépés, ami viszont a leírásban nem 

szerepel. Ahhoz, hogy működésre bírjuk a rendszerünket, telepíteni kell a következő 

csomagokat: 

• libpq-dev 

• libmagickcore-dev 

• libmagickwand-dev. 

Ezen felül pedig létre kell hoznunk egy symlinket az 

/instances/default/config helyre, ami a database.yml-re mutat.  

A függőségek telepítése és a db:migrate parancs futtatása után már csak a secret token 

generálása van hátra a Redmine elindítása előtt. Ha ez is megvolt és importáltuk a 

projektünket a RubyMine-ba, akkor el is indíthatjuk az alkalmazásszerverünket. 

Alapértelmezetten a 3000-es porton érjük el az alkalmazásunkat a böngészőnk 

segítségével. 

https://download-cf.jetbrains.com/ruby/RubyMine-2019.2.1.tar.gz
https://download-cf.jetbrains.com/ruby/RubyMine-2019.2.1.tar.gz
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3.2. Igények felmérése 

 

Mint ahogy azt már korábban említettem és ahogy a feladatkiírás is mondja, az általam 

készített bővítménynek 3 új egyéni mezőt kell tartalmaznia. Ezek az új mezők számos 

felületbéli változtatást igényelnek. A következőkben sorra veszük azokat a felületeket, 

ahol módosítást kell végrehajtani. 

 

3.2.1. Fiókom adatai 

 

Az első és egyik legfontosabb a felhasználó saját fiókjának adatait tartalmazó felület. 

Ezen a felületen meg kell jelenjen mind a három (Munkaóra / hét, Tapasztalati szint, 

Képességek) egyéni mező, amit előír a feladat. Ezek közül azonban csak és kizárólag a 

képességek mezőt szabad szerkesztenie. A másik két mező értéke csak olvasható kell 

maradjon. A „Tapasztalati szint” mező értékét egy legördülő listából lehessen 

kiválasztani. Itt csak egy értéket lehet beállítani. Ezzel szemben a „Képességek” mezőt 

úgy kell megvalósítani, hogy több lehetőséget is ki tudjunk választani. Lehetőleg egy 

jelölőnégyzetes lista jelenjen meg, ahol minden felhasználó magának be tudja állítani, 

melyik programozási nyelvekkel szerzett már tapasztalatot valamilyen szinten. 

3.1.1. Képernyőkép: Redmine kezdőképernyő 
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3.2.1.1. Képernyőkép: Redmine: Fiókom adatai 

 

3.2.2. Adminisztráció > Felhasználók 

 

Ezt a felületet csak rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználók tekinthetik 

meg. A feladat külön kéri ennek a felületnek a módosítását is. Itt alap esetben a regisztrált 

felhasználókat látjuk egy táblázatban, amely a következő adatokat tartalmazza: 

• Felhasználónév 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• Email cím 

• Adminisztrátor jogosultsággal rendelkezik 

• Létrehozás dátuma 

• Utolsó belépés dátuma 
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3.2.2.1. Képernyőkép: Redmine: Adminisztráció > Felhasználók 

Ezzel a táblázattal kapcsolatban az volt a kérés, hogy az utolsó két dátum típusú mező ne 

jelenjen meg a továbbiakban. Helyettük három új oszlopot vegyek fel: 

• Munkaóra / hét 

• Lefoglalt munkaóra / hét 

• Szabad munkaóra / hét 

 

3.2.3. Felhasználó projekthez rendelése 

 

Egy felhasználót kétféleképpen tudunk egy projekthez hozzárendelni. Lehetőségünk van 

a projekt beállítások menüpontjában a Tagok fülön hozzáadni a projekthez hozzárendelt 

felhasználókhoz. A másik lehetőségünk, hogy az adott felhasználót kiválasztva az előző 

pontban tárgyalt listából, a projektek fülön hozzáadjuk azt a projektet amelyikhez hozzá 

szeretnénk rendelni. Mindkét esetben egy felugró ablakban állíthatjuk be a hozzárendelés 

részleteit.  
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Utóbbi felugró ablaknál csak azt kell hozzáadni a felülethez, hogy az adott 

személy, akit hozzá akarunk adni az új projekthez, az hány órában lesz jelen ezen a 

projekten hetente, illetve, hogy határozott vagy határozatlan ideig van a projekthez 

rendelve.  

Előbbinél azonban ezeken felül még hozzá kell adni az új szűrési lehetőségeket 

is. Meg kell jelennie a tapasztalati szint és a képességek szerinti szűrésnek is. 

Az, hogy melyik felhasználó, melyik projekten dolgozik azt a members tábla 

határozza meg. A tábla felépítése a következő:  

3.2.3.1. Képernyőkép: Projekthez új tag hozzáadása 

 

 

3.2.3.3. Képernyőkép: 

members tábla felépítése 

3.2.3.2. Képernyőkép: Felhasználó hozzáadása új 

projekthez 
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Ehhez a táblához kell majd még hozzáadni azt a két oszlopot, hogy hány órában és meddig 

lesz a projekten a munkatárs. 
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4. Fejezet: Megvalósítás 

 

Ebben a fejezetben bemutatom hogyan tettem eleget a Tervezés pontban leírt igényeknek. 

Itt fogok kitérni arra is, hogy mik az újdonságok az egyes felületeken és ezeknek a 

használatát is be fogom mutatni. 

 

4.1. Bővítmény létrehozása 

 

Mint ahogy azt már korábban részleteztem a bővítmények létrehozásához a Redmine által 

biztosított generátor parancsot használhatjuk. A parancs által generált mappa struktúrát 

az A.1 ábrán láthatjuk. A bővítmény neve: hrm_plugin. 

 

4.2. Migrációk 

 

A következőkben szeretném bemutatni, hogy milyen migrációkat kellett megírnom, 

valamint, hogy melyiknél mire kellett odafigyelni. Elsőnek a 3 egyéni mező [18] 

migrációját fogom bemutatni, végül pedig a members tábla változtatását. Az első 

mezőnél bemutatom majd a teljes migráció felépítését, a többinél már csak a fontos 

eltérésekről lesz szó. 

A migrációknak a fel és a le metódusait is megírtam. Így, ha valaki vissza szeretné 

vonni az adatbázisban azokat a módosításokat, amiket a kiegészítő migrációs scriptjei 

hajtottak végre, akkor csak be kell futtassa a migrációs parancsot a megfelelő NAME és 

VERSION paraméterekkel ellátva, ahogy azt fentebb már részleteztem. 

 

4.2.1. Munkaóra / hét 

 

Ahogy a 4.2.2.1. -es kódrészleten láthatjuk, hogy mint az up, mint a down metódus 

feladatát kiszerveztem külön függvényben. Ez különösen akkor fontos, ha egy migrációs 

fájlban több módosítást is végre hajtunk. A migrációs parancs csak ezeket fogja meghívni, 

értelemszerűen az up metódust, ha még nem migráltuk be ezt a fájlt és a down-t, ha 

vissza akarjuk vonni a korábban végrehajtott up metódus módosításait. Jelen esetben jól 

látható, hogy azt a mezőt, amit az up metódusban létrehozunk, azt fogjuk törölni a down-
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ban. Kihasználva az Active Records által biztosított ORM3 technológiát, lehetőségünk 

van a UserCustomField osztályra alkalmazni a CRUD metódusok bármelyikét. Vegyük 

sorra milyen paraméterekkel hívtam meg a create függvényt: 

• name: az egyéni mező neve, ami alapján később hivatkozni tudunk rá.  

• field_format: az egyéni mező által eltárolt információ típusa. Jelen esetben egy 

számot fogunk eltárolni. Egyébként a Redmine alapból 10 különböző féle egyéni 

mezőt definiált. 

• is_required: ez a mező határozza meg, hogy kötelező -e kitölteni az adott mezőt. 

Ezt már a felhasználó regisztrálásakor ki kell tölteni. 

• is_filter: igaz értéke esetén a részletes szűréseknél megjelenik szűrőfeltételként az 

egyéni mező. Például: Feladatok szűrése egy projekten belül. 

• editable: Ha igazra állítjuk akkor bárki számára szerkeszthető lesz a mező. Hamis 

érték esetén nem pedig meg sem jelenik a Fiókom adatai menüpontban. 

A tulajdonságokat hash-ként adjuk át a függvényünknek. A hash egy kulcs-érték típus 

Ruby-ban. Kulcsnak legtöbbször a Ruby egyik sajátosággát a szimbólumokat használjuk. 

 

 
3 Object Relational Mapping 

4.2.1.1. Kódrészlet: Munkaóra / hét mező migrációja 
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A down metódusban törlést a 2.2.1. pontban leírt módon hajtom végre. Először 

kikeresem a name tulajdonság alapján a törölni kívánt mezőt, majd meghívom a 

destroy! metódusát az objektumnak. 

4.2.2. Tapasztalati szint 

 

A következőkben már csak az eltérésekre és az újdonságokra szeretném felhívni a 

figyelmet, az új egyéni mezők felvétele kapcsán. 

A Tapasztalati szint egy legördülő lista típusú mező. Ezeknél a mezőtípusoknál 

kötelező megadni a lista lehetséges értékeit is. A %w miatt a tömb szögletes zárójele előtt, 

a megadott értékek szóközzel elválasztott Stringek. 

 

4.2.3. Képességek 

 

A harmadik és egyben utolsó új felhasználói egyéni mezőnknél 2 újabb tulajdonságot 

állítottunk be a Tapasztalati szinthez képest. 

Az egyéni mezők multiple tulajdonságát igazra állítva lehetőségünk lesz a 

listánkból több elemet is kiválasztani. A format_store beállításával pedig a 

kiválasztás módját tudjuk beállítani. Én a jelölőnégyzetes kiválasztás mellett döntöttem.  

Ezeket a migrációkat befuttatva meg is jelennek az új felhasználói egyéni mezőink 

az Adminisztráció > Egyéni mezők menüponton belül a Felhasználók fülön. 

4.2.2.1. Kódrészlet: Tapasztalati szint mező létrehozás 

4.2.3.1. Kódrészlet: Képességek mező lérehozása 
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4.2.4. Members tábla módosítása 

 

A 3.2.3. pontban említettem, hogy az új értékek eltárolásához, a felhasználók projekthez 

való hozzáférése kapcsán, módosítanunk kell a members táblát. Két új oszlopot kell 

felvenni.  

A projekten eltöltött heti munkaórákat egy integer típusú mezőben, a hozzárendelés 

határidejét pedig egy dátum típusúban tárolom el értelemszerűen. 

 

4.3. Fiókom adatai 

 

A migrációk befuttatása után a /my/account felületen automatikusan megjelennek az új, 

szerkeszthető felhasználói egyéni mezők. De mint korábban írtam, illetve ahogy a feladat 

is meghatározta, csak a képességek mező szerkeszthető ezen a felületen. E másik két 

mező megjelenítéséhez módosítanunk kell a felületet. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a 

felületért felelős .html.erb fájlt átmásoljuk a bővítményünk pontosan ugyan abba a 

mappába, mint ahol a Redmine-on belül volt.  

A /my/account címen az /app/views/my/account.html.erb fájl 

tartalma fog megjelenni. Ezt a fájlt átmásolva az 

4.2.4.1. Kódrészlet: members tábla módosítsa 

4.2.4.2. Képernyőkép: módosított 

members tábla 
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/plugins/hrm_plugin/app/views/my mappába úgy módosíthatjuk a felületet, 

hogy közben a Redmine kódját nem módosítjuk, azaz továbbra is csak a plugins 

mappában dolgozunk. 

A két csak olvasható mezőt, a szerkeszthető mezők fölé szúrtam be. Ki tudom 

használni, hogy már korábban is szükség volt ezen a felületen az aktuálisan bejelentkezett 

felhasználóra, aki a @user példányváltozóban van eltárolva. Erre a változóra meghívva 

a custom_field_values metódust, megkapjuk, a felhasználó összes egyéni 

mezőjének az értékét egy tömbben. Ebből egy select metódussal kiválasztani azt az 

egyéni mezőt amelyiket mi meg szeretnénk jeleníteni. A mezők címkéjét és értékét a 

HTML kódba ágyazott Ruby függvényekkel adtam meg és számítottam ki. 

Funkcionalitását tekintve, a felhasználó ezen a felületen csupán egy új 

módosítható mezővel találkozik. A képességek mezőben az adminisztrátorok által 

megadott lehetőségek közül tetszőlegesen kiválaszthatja azt, amiben ő rendelkezik 

tapasztalattal. 

 

4.3.1. Képernyőkép: Fiókom adatai megjelenítése a változtatások végrehajtása után 
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4.4. Adminisztráció > Felhasználók 

 

Ez a felület csak adminisztrátori jogosultsággal érhető el. Célja, hogy a rendszerben 

regisztrált összes felhasználót egy helyen tudjuk kezelni. Alapértelmezés szerint az oldal 

az aktív felhasználókat jeleníti meg egy táblázatban. A feladat az ebben a táblázatban 

látható adatok módosítása volt. Először eltávolítottam a két dátum oszlopot a táblázatból, 

majd hozzáadtam a három új, munkaórával kapcsolatos oszlopokat.  

Az új mezők értékét a táblázat többi adatánál is használatos user változó 

segítségével számoltam ki, amely az aktuális sorban szereplő felhasználó adatait 

tartalmazza. Az első értéket, az előző pontban ismertetetthez hasonlóan, az egyéni mezők 

értékének lekérdezéséből kapom.  

A második számot azokból a members táblából lekért rekordokból számítom ki, 

amelyekben a felhasználó azonosítója megegyezik a user változóban tárolt 

azonosítóval. Az így kapott eredmény tömbön a pluck(:working_hours) 

metódust hajtom végre. Ennek az eredménye, az adott felhasználó projektekre bejelentett 

heti órái egy tömbben. A tömbre a sum metódust meghívva kapom meg a végeredményt, 

azaz, hogy hetente hány órája van lefoglalva az adott felhasználónak az összes projekten, 

amelyiken hozzá van adva a résztvevőkhöz. A harmadik mező értéke a két korábban 

kiszámított szám különbsége. 

 

4.5. Felhasználóhoz rendelt projektek 

 

Ha az előző pontban kiválasztunk egy tetszőleges felhasználót és átlépünk a projektek 

fülre, akkor egy táblázatban láthatjuk, hogy a kiválasztott felhasználó melyik projektekre 

van bejelentve, milyen szerepkörben. Ezt a táblázatot két újabb oszloppal egészítettem ki. 

4.4.1. Képernyőkép: Felhasználók listázása, új oszlopokkal, az adminisztrációs felületen 
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Az egyik oszlop azt mutatja, hogy hány órában foglalkozik az adott projekttel a 

felhasználó, a másik pedig, hogy meddig fog ezen a projekten dolgozni.   

Ha a határidőt nem töltik ki, amikor hozzárendelik a felhasználót egy projekthez, akkor a 

táblázatban „Határozatlan” -ként fog megjelenni a határidő értéke. 

A „Szerkesztés” gombra kattintva akár itt helyben megváltoztathatjuk bármelyik 

oszlop értéket. 

Az „Add projects” gomb megnyomásának hatására pedig egy felugró ablak fog 

megjelenni a képernyőn, amelyben új projekthez rendelhetjük hozzá a felhasználót. Ezt a 

felugró ablakot is ki kellett egészítenem egy új blokkal, amelyben meg tudja adni az 

adminisztrátor, hogy hány órában, illetve meddig fog ezen projekten / projekteken 

dolgozni a felhasználó. 

 

4.5.1. Képernyőkép: Azon projektek listázása, amelyhez a felhasználót hozzárendelték. 

4.5.2. Képernyőkép: Új projekt hozzárendelése a felhasználóhoz. 
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4.6. Projekthez rendelt felhasználók 

 

Projektek és felhasználók összekapcsolásának másik felülete a projekt beállításain 

keresztül érhető el. Itt értelemszerűen egy adott projekthez tudunk akár egyszerre több 

felhasználót is hozzárendelni.  

A projekt beállításain belül a „Résztvevők” fülre kattintva, az előző pontban 

bemutatott táblázathoz hasonlót láthatunk. Azzal a különbséggel, hogy a táblázat első 

oszlopában, most nem a projekt nevek szerepelnek, amikhez hozzá van rendelve az adott 

felhasználó, hanem azon felhasználók vagy csoportok nevét látjuk, akik hozzá vannak 

rendelve az általunk menedzselt projekthez. A többi oszlop tökéletesen megegyezik a 

4.5.1.-es képernyőképen bemutatott táblázat oszlopaival.  

A táblázatban szereplő szerkesztés gomb működése teljesen megegyezik az előző 

pontban megemlített szerkesztéssel. 

Az igazán szembetűnő változtatás, az új résztvevő hozzáadása gomb 

megnyomásának hatására megjelenő felugró ablakban található. 

 

4.6.1. Képernyőkép: Projekthez rendelt felhasználó szerepkörének és munkarendjének szerkesztése. 

4.6.2. Képernyőkép: Új résztvevő hozzárendelése a projekthez. 
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Azon túl, hogy ide is felkerültek a munkarenddel kapcsolatos új adatok 

megadására alkalmas mezők, lehetőségünk van két új feltétel szerint is szűrni a 

megjelenített felhasználók listáját. Ezen a felületen vesszük igazán hasznát annak a két új 

egyéni mezőnek, amelyekben a felhasználó Tapasztalati szintjét és Képességeit tudjuk 

eltárolni.  

A projekthez rendelés során korábban csak név alapján volt lehetőségünk szűrést 

indítani. Ez a két új mező segítségével viszont már lehetőségünk van a technológiához 

értő szakember kiválasztására anélkül, hogy fejből tudnunk kéne, hogy aktuális ki milyen 

szinten van. A szűrés során kiválasztott feltételeket és kapcsolattal kötöttem össze. 

Ehhez természetesen elengedhetetlen ezen mezők rendszeres karbantartása, ami 

részben az alkalmazott, részben a vezető dolga. A két mező értékkészletének 

karbantartását azon felhasználók tudják megtenni, akik adminisztrátori joggal 

rendelkeznek.  

4.7. Saját kezdőlapom 

 

Az adminisztrátori jogokkal nem rendelkező felhasználók számára nem volt korábban 

olyan felület, ahol nyomon tudták volna követni összesítve, hogy melyik projektekhez 

vannak hozzárendelve, hetente hány órában és milyen határidővel. Ezért hasznos új 

funkcióként a Saját kezdőlapom oldalon egy új blokk hozzáadását tettem lehetővé. Ebben 

a blokkban minden felhasználó láthatja, hogy melyik projektekhez van hozzárendelve, 

hetente hány órában, illetve, hogy meddig kell azon a projekten dolgoznia. 

 

Ehhez létre kellett hoznom a _projects.html.erb fájlt a 

/plugins/hrm_plugin/app/views/my/blocks mappába. Az itt található 

blokkokat a Redmine automatikusan beleteszi a megjeleníthető blokkok közé a legördülő 

listában. A felülethez szükséges adatokat egy saját helperben valósítottam meg. 

Létrehoztam a 

4.7.1. Képernyőkép: Felhasználóhoz rendelt projektek megjelenítése a Saját kezdőlapon. 
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/plugins/hrm_plugin/app/helpers/my_projects_helper.rb fájlt, 

amelynek a metódusát a HTML fájlba ágyazott Ruby kóddal hívtam meg.  

Az A.2. mellékleten jól látható, hogy mennyire egyszerűvé teszi a megjelenítést, 

hogy Ruby kódot használhatunk a HTML fájlban. Illetve a helperben is jól látható, hogy 

milyen gyorsan és röviden össze tudjuk szedni az adatokat, ami egy táblázathoz szükséges 

Rails segítségével. Mindemellett nem csak rövid, de jól olvasható és könnyen 

értelmezhető kódot is kapunk. 

 

4.8. Többnyelvűség 

 

A bővítmény tervezése során számomra alapvető volt, hogy úgy szeretném elkészíteni, 

hogy akár magyar, akár angol beállítások mellett jól használható és bárki számára érthető 

legyen. Ezért minden új feliratot a rendszerben, ahogy azt az A.2. -es ábra is mutatja, egy 

szótárból kiolvasva jelenítek meg a felületen. A bővítményben jelenleg az angol és a 

magyar fordítások vannak elkészítve, de ha később igény merül fel rá, akkor könnyedén 

lehet bármilyen másik nyelvre is lefordítani a szótárakban definiált címkéket. 

 

4.9. Publikálás 

 

A kiegészítő több nyelven való használata pedig azért is fontos lehet, mert szeretném, 

hogy ez a bővítmény mindenki számára elérhető lenne. Csatlakozok azokhoz az 

emberekhez, ahhoz a közösséghez, akik megosztották munkájukat a Redmine hivatalos 

weboldalán. Én is elérhetővé teszem a munkám mások számára és feltöltöm a Redmine 

oldalára. A nyílt forráskódú projekthez egy nyílt forráskódú kiegészítőt akartam készíteni, 

amely mások számára is hasznos lehet. 

A bővítmény megtalálható a regisztrált kiegészítők között „Human Resources 

Management Plugin” néven, vagy az alábbi linken: 

http://www.redmine.org/plugins/hrm_plugin 

 

  

http://www.redmine.org/plugins/hrm_plugin
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5. Fejezet: Tesztelés 

 

5.1. Futtató környezet  

A projekt elkészítését és tesztelését is a saját hordozható eszközömön készítettem és 

végeztem. A környezet távol áll az ideálistól, hiszen Ruby on Rails alkalmazás fejlesztése 

Unix alapú rendszereken javasolt. Én pedig Windows 10 operációs rendszert használok a 

gépemen. A subsystembe telepített Redmine ettől függetlenül szerintem elfogadható 

sebességgel működött. Észrevehető megakadások csak debuggolás közben fordultak elő. 

A számítógép specifikációi: 

• Processzor: Intel® Core™ i5-6300HQ 

• Memória: 8 GB 

• Operációs rendszer: Windows 10 Education x64 

• Grafikus vezérlő: NVIDIA GeForce GTX 960M 

 

5.2. Elvárások 

 

A bővítményt egy átlagos méretű informatikai cég is kényelmesen tudjon használni. Ne 

legyen több másodpercnyi többlet várakozási idő bővítmény által. 

• Aktív felhasználók száma: 100 

o Legalább 20 felhasználó legyen több projekten is egyszerre 

• Aktív projektek száma: 20 

 

5.3. Tesztelés 

 

A tesztelésen használt felhasználókat, projekteket és ezeknek az egymáshoz rendelését 

scriptek segítségével hoztam létre. Ezt 3 lépésben tettem meg: 

• Létrehoztam 100 új felhasználót az adatbázisban. Létrehozáskor beállítottam 

mind a három új egyéni mező értékét is. A változatos eredmények érdekében 

valamennyire véletlenszerű értékeket állítottam be. 

• Létrehoztam 20 projektet. 

• Nagyrészt véletlenszerűen hozzárendeltem a felhasználókat az újonnan 

létrehozott projektekhez. Arra figyeltem oda különösképpen, hogy legyen öt 

olyan felhasználó a rendszerben, aki legalább 3 projektre van bejelentve, illetve 
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legyen 15 olyan felhasználó, aki kettő projekten szerepel. Az egyes projektekhez 

rendelt felhasználók száma nagyon eltérő. Van projekt, amelyen csak egy ember 

van bejelentve résztvevőként, de akad olyan is, ahol ez a szám tizenhárom. 

A teszt adatokat létrehozó scripteket egy rake fájlban írtam meg és rake task-ként 

futtattam be őket. A parancsokat a projekt gyökér könyvtárában állva adjuk ki. Például: 

bundle exec rake 

redmine:load_test_data:add_users_to_projects. Az adatok 

generálásához használt kódot tartalmazó rake file a /plugins/hrm_plugin/lib/tasks helyen 

található. 

A tesztadatok létrehozása után manuális teszteléssel végig néztem az összes oldalt, 

amin módosítottam, hogy továbbra is minden a megfelelő módon jelenik -e meg.  

A felületek bejárása során sehol nem tapasztaltam észrevehető változást az oldalak 

betöltésének idejében. A felületek a korábbiakban bemutatottokkal megegyezően, 

minden adatot és címkét jól jelenített meg. Nem történtek elcsúszások annak okán, hogy 

néhol most több mint száz sort kellett már megjelenítenie a felületnek. 

5.3.1. Képernyőkép: Az Adminisztráció > Felhasználók felület a tesztadatok hozzáadása után 

5.3.2. Képernyőkép: Projektek résztvevőinek kilistázása a tesztadatok betöltése után 
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6. Fejezet: Összegzés 

 

Dolgozatomban arról írok, hogy hogyan készítettem egy, a cégek és projektek emberi 

erőforrásának áttekintését és kezelését segítő bővítményt, egy nyílt forráskódú, széles 

körben alkalmazott projekt menedzsment eszközhöz, a Redminehoz. Miután röviden 

ismertettem a környezet sajátosságait áttértem a megvalósításhoz szükséges lépések 

ismertetésére. A tervezésben szó volt a fejlesztő környezet kialakításáról és a feladatkiírás 

részletes elemzéséről. A megvalósítás során részleteztem melyik felületek hogyan 

módosultak, milyen funkciókkal bővültek és hogy hogyan hajtottam végre ezeket a 

módosításokat. 

 

6.1. Tanulságok 

 

Nagy kihívás volt számomra amikor először találkoztam a Redmine kódjával. Ez volt az 

első találkozásom a Ruby nyelvvel, illetve a Ruby on Rails keretrendszerrel is. Ahhoz, 

hogy hozzá tudjam adni a feladat által elvárt funkcionalitásokat, meg kellett ismernem 

először a már éles és működő rendszer felépítését és működését. 

Remek tapasztalat, hogy egy ilyen széles körben ismert és alkalmazott eszköz 

működését ismerhettem meg részletesebben. Az pedig már hab a tortán, hogy én is 

hozzátehettem valamit ehhez a rendszerhez. 

Kíváncsian várom, hogy milyen visszajelzésekkel szolgál majd a közösség a 

publikálást követően. 

 

6.2. Továbbfejlesztési lehetőségek 

 

Már a bővítmény kidolgozása során találtunk potenciális fejlesztési lehetőségeket a 

bővítményen: 

• Az Adminisztráció > Felhasználók felületen lévő lista fejlesztése: 

o Tapasztalati szint és képesség szerinti szűrők felvétele 

o Új oszlopok szerinti rendezés megvalósítása 

• Figyelmeztetések megjelenítése, ha egy személynek több órát foglalnánk le, mint 

amennyi szabad órája van. 
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Továbbá remélem a Redmine közösségtől is kapok még fejlesztési ötleteket, valamint 

javítási javaslatokat a bővítményemhez. 
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Mellékletek 

 

A.1. Ábra: A generált fájlstruktúra 
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A.2. Kódrészlet: A projects blokk létrehozása a Saját kezdőlapon. 


