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Kutatói hallgató-ösztöndíj programomat a B.Braun Medical Kft. 
Fejlesztési osztályán végeztem 2014.02.03 és 2014.05.30 között. 
Négy hónapos gyakornoki munkám alatt megismertem egy 
fejlesztési osztály működését, bekapcsolódtam a fejlesztői csoport 
munkájába, illetve megismertem a szoftver fejlesztői feladatok 
megoldási módszereit. A B.Braun Medical Kft. orvosi eszközök 
gyártásával, forgalmazásával és orvosi szoftverek fejlesztésével 
foglalkozik. Munkám során a Dialog+ dialízisgép NDS0 szoftverének, 
Top Level Control (TLC) alkalmazásának fejlesztésével foglalkoztam, 
illetve két utility alkalmazást kellett készítenem. A TLC alkalmazás 
felelős a rendszer kezelhetőségéért. A TLC kezelőfelület egy 
érintőképernyő segítségével tesztelhető a célgépen (Target System), 
illetve a fejlesztők számára rendelkezésre áll egy PC szintű 
fejlesztési lehetőség Linux rendszerkörnyezetben. Ez esetben az 
alkalmazás úgynevezett demo környezetben futtatható és 
tesztelhető. Ennek célja a fejlesztés gyorsítása, hogy ne kelljen 
folyamatosan a célgépeken tesztelni minden egyes változtatást, 
viszont sok esetben nem lehet kikerülni, hogy laborkörülmények 
közt, célgépen legyen az alkalmazás letesztelve. 

A fejlesztés maga egy C programnyelven megírt programrendszer 
vizsgálatát jelenti, mely különböző feladatokra (tasks) van osztva. A 
feladatok különböző funkciókért felelnek mint például a felhasználói 
interface, LLS kommunikáció vagy alarm üzenetek kezelése. Minden 
taskhoz tartozik külön egy úgynevezett make file, mely az adott 
taskhoz futtatja le csak a C compilert (fordítót). A fejlesztés menete 
első lépésben a legújabb programverzió lekérdezése, a frissített 
fájlok lekérdezése a szerverről, majd összefűzése a lokálisan 
található fájlokkal. A szerver maga egy SVN (subversion) alapú 
repository rendszer, mely minden fejlesztő számára hozzáférhető és 
módosítható. A módosítás során a változtatott fájlokat kell „commit-
álni”,  majd ezután új verziót generálni, hogy áttekinthető legyen a 
fejlesztés menete. A fejlesztés fontos lépése továbbá hogy commit 
után egy fordítóprogram kiszűrje az esetleges hibákat illetve 
figyelmeztetéseket. Ez a program a QA C Source Analyser, mely egy 
kereskedelemben kapható szoftver, amely a MISRA-C:2004-es 
szabványrendszer szerint végez statikus kód analízist a forráskódon. 
A MISRA-C:2004-es szabványrendszer az ISO:C90 hivatalos C 
kódrendszer szabvány alapján készült. A szabványrendszer 
betartása, és eszerinti fejlesztés fontos, mivel a szabvány által 
kiszűrt warningok nélkül a programkódunk átláthatóbb és 
hordozható is lesz. 
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Feladatom, a fordító által generált figyelmeztetések (warnings) 
számának csökkentése volt, olyan módon hogy a működő kód 
ugyanúgy fusson le, mint eredetileg. Ez a feladat az ezt megelőző 
gyakornoki időszakom alatt már elkezdődött, ezért egy újbóli 
megközelítés alapján lett ez a munkamenet folytatva. Az elsődleges 
szempont a különböző task-okon belül lévő forrásfájlok által generált 
object fájlok összevetése volt az eredeti és a módosított fájlok 
komparálásával, illetve egy végső összevetés a task által generált 
bináris fájlok eredeti és módosított verzióval. A hosszadalmas 
művelet automatizálására készült el egy bash szkript, ami egyrészt 
egy specifikus warning kiszedésére szolgált a szoftver összes c-
fájlában, másrészt pedig az eredeti fájlok és a módosított fájlok 
komparálását végezte. A szkript a megfelelő hibakóddal lép ki, 
abban az esetben, ha nem talált különbséget (illetve a különbség 
minimális), és egy másik hibakóddal, ha a különbség túl nagy a két 
fájl közt. A módszer viszont teljesen jól működött, és nagy eltérések 
nem voltak a módosítások során. A szkript második része szintén 
nagy segítség, ha a többi warning kiszedése és a fájlok módosításai 
után szeretnénk összevetni a kimeneti bináris fájlokat.

Gyakornoki munkám második nagyobb feladata egy úgynevezett 
runtracer utility task megalkotása és előzetes letesztelése volt. 
Ennek a tasknak a feladata röviden az NDS0 szoftver debugolásának 
megkönnyítése. A működése alapvetően egy inicializálással 
kezdődik, ahol a debugolni kívánt task nevét és process id-jét 
tároljuk el a közös memóriában. A további művelet fejlesztőfüggő, 
mivel egy rutin segítségével ún. trace-eket lehet a programkódban 
tárolni. A rutinhoz adhatunk egy trace kódot, megadhatjuk a 
paraméter visszatérési értékének típusát és eltárolhatjuk magát az 
értéket. Ezek egy rekord struktúrában tárolódnak. A különböző 
runtrace rekordok mellé egy timestamp is kerül, hogy a felhasználó 
lássa éppen mikor hol járt a program. A szoftver futtatása után a 
runtrace elemek szintén a közös memóriában tárolódnak el. A utility 
taskhoz még tartozik maga a közös memória szegmens lefoglalása, 
illetve a rekordok kijelzése a standard kimeneti konzolra. A 
túlcsordulás elkerülése miatt csak mindig az utolsó 50 rekordot 
tudjuk kiíratni, ezáltal például egy esetleges végtelen vagy hosszú 
futású ciklusba való belépéskor nem terheli túl a közös memóriát a 
rutin processz.

A következő feladatom egy úgynevezett nameserver service task 
megvalósítása volt. A feladat lényegében egy már meglévő task 
helyettesítésére szolgált, melynek feladata a különböző taskok 
közötti kommunikáció. A kommunikáció három részből áll: egy send 
(küldés), receive (fogadás), reply (válasz) funkciókból. A küldés 
során lokalizálja a task, hogy melyik taskkal szeretne kommunikálni, 
ezt a task neve alapján lokalizálja, úgy hogy a fogadó task process 
id-je hozzárendelődik a task nevéhez, ezáltal név alapján be lehet 
azonosítani. A fogadó oldal pedig eltárolja a küldő oldali task process 
id-jét, ezáltal tudja kinek kell válaszolni. A kommunikáció során az 
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adatok bufferekben tárolódnak, a küldő oldal egy küldött és fogadott 
bufferrel rendelkezik. A fogadás után szintén egy bufferben 
tárolódnak az adatok és feldolgozás után a válaszoló rutin is egy 
bufferben tárolja, amit visszaküld a küldő oldalnak és a kör így 
bezárul. A probléma akkor jelentkezik ha a küldő oldal szeretne 
kommunikációt létesíteni egy taskkal, de nem találja a neve alapján 
a task process id-jét. Ennek mentesítésére szolgál a nameserver 
task, ami lokálisan tárolja a taskok neveit és a hozzájuk tartozó 
process id-ket. A kommunikáció központja így a nameserver task 
lesz mivel ez kezeli majd a küldő és fogadó oldalon lévő process id-k 
identifikációját. A küldő task, ha kommunikálni szeretne egy adott 
taskkal, akkor először a közös memóriában előtte eltárolt 
nameserver process id-jét lokalizálja, tehát a kommunikáció a 
nameserverrel történik közvetlen. Majd egy parancsot küld hogy 
adja vissza a nameserver táblázatban lévő taskok közül annak a 
process id-ját, amivel majd kommunikálni szeretne. A fogadó előtte 
már egy másik parancs segítségével hozzáadta a nevét és az id-jét 
ehhez a táblázathoz. Tehát ha a táblázatban szerepel a név és a 
hozzárendelt id akkor a kommunikáció ezután létrejön. Van 
lehetőség, hogy a táblázatban szereplő task törölje magát onnan. 
További utility lehetőségként pedig szerepel, hogy a táblázatot ki 
lehessen írni standard kimeneti konzolra, ezáltal látható lesz 
pontosan melyik taskok szerepelnek éppen a nameserver 
táblázatban.

Kozma Dávid


	Kutatói beszámoló

