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Tájékoztató
A Házifeladat Ellen?rz? egy e-mail cím, amire a feladatokat be lehet küldeni.
hazi@math.bme.hu

Ez erre küldött email-eket a rendszer
• szortírozza (nem fogad el akármilyen bejöv? email-t),
• validálja, vagyis megnézi, hogy
♦ az adott feladat létezik-e,
♦ nem járt-e le a határid?,
♦ feladatot akar-e egyáltalán beküldeni az illet?, vagy csak kérdezni valamit.
• ezután a beküldéseket leellen?rzi a feladat kit?z?je által megadott tesztekkel.
• végül válaszlevelet (vagy leveleket) küld a beküld?nek, többek között az elért pontszámmal.
♦ Ezek a pontok tájékoztató jelleg?ek, a feladat kit?z?jét?l függ, hogy hogyan értelmezi azokat.
♦ Lehet, hogy egyéni elbírálást is alkalmaz,
♦ vagy részpontszámokat vehet figyelembe,
♦ vagy csak a tökéletes megoldásokat veszi figyelembe.

Beküldés
• A hazi@math.bme.hu csak egy el?re megadott listában szerepl? email-címekr?l fogad
email-eket. Mindig használjátok a math-os account-otokat.
• Egy beküldés egy vagy több csatolmányt is tartalmazhat.
• Ha nincsen csatolmány, akkor az nem tekinthet? feladat megoldásnak.
♦ Szóval ne a levél szövegébe vagy a tárgyába írjátok a megoldást.
♦ S?t, a levél teste legyen üres!
• Minden csatolmány egy feladat megoldásnak számít
• A feladatot a csatolmány neve határozza meg.
♦ Például ha a brown_mozgas.py csatolmányt küldi be valaki, akkor a rendszer megnézi,
hogy van-e brown_mozgas nev? feladat. Ha van, akkor kijavítja a feladatot, ha nincsen,
vagy a beküldés nem felelt meg a feladat kiírásának, akkor hibával fog válaszolni.
♦ Tesztelés céljából érdemes el?ször egy üres fájlt beküldeni a feladat nevével, csak hogy
lássuk hogy mi a feladat és hogy van-e ilyen feladat.

Határid?
Ha egy feladat határid?s, akkor a rendszer akkor tekinti id?ben beküldöttnek a feladatunkat, ha az a
határid?nél nem kés?bb érkezik meg a hazi@math.bme.hu email fiókjába. Vagyis nem az elküldés ideje
számít a határid?nek, hanem a levél megérkezése. Ez vonatkozik az id?zónára is, ezért ha valaki a greenwichi
(UTC+0) id?zóna szerint éjfélkor küldi el az emailt, az késve fog megérkezni a budapesti éjféli határid?höz
képest. De a feladat határidejének id?zónája a feladat kit?z?jét?l függ.

Határid?
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A feladatok tesztelése és a válasz elküldése kés?bb is megtörténhet, mint a határid? lejárta, de ez már nem a
beküld?t terheli.

Segítség
• Ha a feladatokkal vagy a javítással kapcsolatban kérdés merül fel, akkor a tárgyfelel?snek
(gyakorlatvezet?, demonstrátor vagy el?adó) írjatok, ne a hazi@math.bme.hu-ra.
• A biztonság kedvéért érdemes egy üres fájlt beküldeni, hogy lássátok, hogy mi történik.
• Ha egy levélhez nincsen csatolmány, akkor a rendszer nem javít ki semmilyen feladatot, de egy
listát küld a beküld?nek az általa elérhet? feladatokról.
♦ Ha nincsen csatolmány és az email tárgya a description szóval kezd?dik, akkor meg lehet
kérdezni az egyes feladatok leírását.
♦ Ehhez a tárgy legyen az, hogy description majd utána szavanként a megkérdezni kívánt
feladatok neve.
♦ Például
To: hazi@math.bme.hu
Subject: description brownmozgas fahrenheit
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