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A Diplomaterv Portálra (https://diplomaterv.vik.bme.hu/, a továbbiakban: Portál) feltöltött és védett állapotú 

témák között a felhasználók böngészhetnek és szabadszavasan kereshetnek. 

1. Keresés 

A kereséssel kapcsolatos funkciók a portál összes oldalán elérhetőek a fejlécből: 

 

1. ábra - A kereső oldal és a gyorskereső funkció a fejlécben 

A Keresés menüpontra kattintva megnyitható a kereséssel és böngészéssel kapcsolatos összes funkciót 

tartalmazó oldal, ahol az alábbi kereső funkciók találhatóak meg: 

 

2. ábra - Funkciók a Keresés és böngészés oldalon 

1.1. Tematikus és részletes keresés 

A Tematikus keresés és a Részletes keresés segítségével a felhasználók tetszőleges kifejezésre kereshetnek a 

témák magyar és angol címeiben, a magyar és angol összefoglalóiban, a témákhoz rendelt magyar és angol 

kulcsszavakban, a konzulens és a hallgató nevében, valamint ezeken a helyeken együttesen. Ezen túlmenően 

bejelentkezett felhasználóknak lehetőségük van a feltöltött dolgozatok tartalmában is szabadszövegesen 

keresni. 

A keresés elindítása után megjelenő találati listát a következő paraméterek szerint lehet szűkíteni: 

 Tanszék 

 Konzulens 

 Félév 

 Szak 

 Képzés 

 Kulcsszó 

https://diplomaterv.vik.bme.hu/
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3. ábra - Keresés találati listája és további szűkítési lehetőségek 

A fejlécben lévő keresődoboz ennek az oldalnak az elérését könnyíti meg azzal, hogy közvetlen szabadszavas 

keresést biztosít a témák magyar címeiben, míg a nagyító ikon közvetlenül a Részletes keresés oldalra vezet, 

ahol a keresési és szűrési paraméterek tetszőlegesen állíthatóak. 

1.2. Általános keresés 

A Keresés és böngészés oldalon található az Általános keresés funkció, amely a Google beépített motorját 

felhasználva biztosít keresést a nyilvános tartalmak között: 

 

4. ábra - Az Általános keresés funkció 

Mivel a témákhoz feltöltött fájlok csak bejelentkezett felhasználók számára érhetőek el, ezért az Általános 

keresés esetén természetesen nincs lehetőség a feltöltött fájlok tartalmában keresni. 
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2. Böngészés 

A portál fejlécében található Keresés menüpontra kattintva többféle szempont szerint böngészhetünk a 

nyilvános témák között: 

 Tanszék, majd oktató szerint 

 Félév szerint 

 Kulcsszavak szerint 

 

5. ábra - Böngészés a témák között többféle szempont szerint 

Az innen elérhető böngésző oldalak segítségével a portál felhasználói áttekinthetik, hogy a Kar egyes tanszékei 

és oktatói milyen témakörökkel foglalkoznak. 

Egy tanszék nevére kattintva például áttekinthetőek: 

 A tanszék témáihoz rendelt kulcsszavak 

 A tanszékhez tartozó konzulensek 
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 A tanszékhez tartozó témák képzés, szak és félév szerint 

 

6. ábra - Információk egy tanszék tevékenységéről 


