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1. Architektúra design 

A B. Braun dialízis gépek fejlesztése több mint húsz éves múltra tekint vissza. Ez idő 

alatt nem csak a készülékek hardver- és szoftver architektúrája változott jelentős 

mértékben, hanem a fejlesztéshez használt technológiák és szabványok is nagyban 

különböznek a két évtizeddel ezelőttiektől. Napjainkban egy komplex hardver-szoftver 

rendszer esetén nem csak a szabványok, de a fejlesztés hatékonysága, eredményessége 

szempontjából is alapvető követelmény a szoftver architektúra terv megléte. Az évek során 

természetesen számos terv és dokumentum készült, azonban ezek uniformitása és 

teljessége terén is akadtak hiányosságok. Munkánk során az egységességet tekintve az 

UML (Unified Modeling Language) komponens diagramra esett a választás, melyet az 

Enterprise Architect tervezőeszközzel készítettünk el. A diagram elkészítéséhez az 

információt elsősorban a már meglévő tervekből, dokumentumokból, valamint a 

forráskódból és szintén jelentős mértékben a fejlesztőktől nyertük. Az architektúra tervek 

két dialízis gép típushoz párhuzamosan készültek, melyek rendszer-szoftverei több 

komponensből állnak. Így az a munkafelosztás adódott, hogy minden egyes komponens 

diagramjának elkészítése egy-egy ember feladata legyen. Az én feladatom a krónikus 

dialízis gép felhasználói felületéhez tartozó szoftverkomponens architektúra tervének 

elkészítése volt. A komponens diagramok eszközkészlete az UML által meghatározott. A 

tervezés első fázisában a félreértések elkerülése végett megállapodtunk a jelölések 

egyértelmű használatában. Ez a kapcsolatok, interfészek, színek használatának 

egyértelműsítését jelentette. Ezt követően a fent említett módszerekre alapozva – 

kódelemzés, fejlesztők tudása, korábbi dokumentumok – folyt a munka. A tervezőeszköz 

támogatja a párhuzamos projektmunkát, így az egyes komponenseken egyidejűleg, 

egymástól függetlenül dolgozhattunk. A munka összességében két hónapot vett igénybe. 

 

 

2. Grafikus felhasználói felület automatizált tesztelése 

A szoftver architektúra design elkészültét követően a szoftver tesztelésével 

folytatódott a munka. Feladatom egy, a felhasználói felület automatizált tesztelésére 

alkalmas módszer kidolgozása volt. Automatizált teszt-eszközön egy olyan szoftvert 

értünk, mely lehetőséget nyújt teszt szekvenciák rögzítésére, visszajátszására és az 
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eredmény ellenőrzésére. Mivel a felhasználói felület kezelése egér és billentyűzet 

segítségével történik, ezért a teszt-eszköznek képesnek kell lennie ilyen események 

virtuális lejátszására. Mivel az ilyen jellegű tesztelésnek nem volt múltja a cégnél, így az 

alapoktól kellett indulni. Számos ilyen célra fejlesztett, ingyenes és kereskedelmi szoftver 

létezik. Az első feladat ezek feltérképezése volt, hogy megtaláljuk a célunknak 

legmegfelelőbb eszközt. A kutatás és számos eszköz kipróbálása eredményeként a Sikuli 

nevű, ingyenes szoftverre esett a választás. Ez a program képernyőkép részletek 

képfelismerő algoritmusokkal való keresésén és összehasonlításán alapul. Az egér- és 

billentyűzet műveleteket nem előre rögzíti, hanem a Python nyelven megírt tesztkódban 

vezérelhetjük ezek működését is. Továbbá optikai karakterfelismerést is lehetővé tesz az 

szoftver. Annak eldöntésére, hogy ez az eszköz a gyakorlatban is beválik-e, egy meglévő 

regressziós tesztprotokoll automatizált megvalósításába kezdtem. A szoftverrel végzett 

több mint egyhónapos munka során világossá váltak annak előnyei és hátrányai. Az eszköz 

a képfelismerésre alapozottságának és programozhatóságának köszönhetően valóban 

nagyon rugalmasnak bizonyult, azonban a tapasztalat azt mutatta, hogy ezért azzal kell 

fizetni, hogy nagyon körülményes és munkaigényes a tesztkódok elkészítése, mely 

meglátszódott a tesztprotokollban előrehaladás ütemén. E legnagyobb hátránya mellett 

több más probléma is akadt az eszközzel. Kiderült, hogy a képfelismerés nem minden 

esetben a várt eredményt adja, az optikai karakterfelismerése pedig gyakorlatilag 

használhatatlan. Ezen problémák miatt felfüggesztettük az eszköz használatát és egy saját 

kifejlesztése mellett döntöttünk. A tesztelendő szoftverben már meg volt valósítva makrók, 

azaz egér és billentyűzet események rögzítését és visszajátszását, valamint képernyőképek 

mentését lehetővé tevő funkcionalitás. Erre alapozva készült el a saját teszt-eszköz, mely 

lényege az előre elkészített, úgynevezett referencia és a teszt futásakor készülő 

képernyőképek összehasonlítása. Egy teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során készült 

képek minden egyes pixele megegyezik a referenciával. Mivel sok a változó 

képernyőtartalom, például dátum, idő vagy különböző szenzorértékek, így erre a 

problémára is megoldást kellett találni. Ezért az eszközt kibővítettem régiók definiálását 

lehetővé tevő funkcionalitással, így lehetővé vált, hogy bizonyos képernyőrészek 

kimaradjanak az összehasonlításból. Hogy ez az eszköz mennyire válik be a gyakorlatban, 

arra a további munka során fog fény derülni. Az eddigi tapasztalatok bíztatók. 

A négyhónapos kutatómunkám eredményei tehát, hogy elkészült a B. Braun krónikus 

dialízis gépek szoftver architektúra terve, valamint sikerült kialakítani egy rendszert a 

készülékek grafikus felhasználói felületének automatikus tesztelésére. 


