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1. Bevezetés  
 
A 2015. július 1-jén megkezdett kutatói munkám során a krónikus hemodialízisgép szimulátorának 

követelményeinek megírása, majd a verifikációja és validációja volt a feladatom. A B.Braun Medical Kft 

ben töltött első hónapom során megismerkedtem a krónikus hemodialízisgép funkcióival mind hardver, 

mind szoftver szinten. Végrehajtottam a betanuláshoz szükséges Regressziós teszteket, hogy a gép 

kezelőfelületét, valamint belső és külső fizikai működését alaposan megismerjem. Ezután 

tanulmányoztam a krónikus hemodialízisgép hardveres működését vezérlő kártyát. A szimulátornak az a 

feladata, hogy a szükséges inputokat legenerálja, így a vezérlő kártya úgy érzékelje, mintha a 

dialízisgéppel kommunikálna. A szimulátor azonban soha nem fogja tökéletesen leutánozni a dialízisgép 

működését, mivel a jelátvitel egy nagyságrenddel lassabban működik, mint dialízisgép esetén.  

A szoftver fejlesztésének az előzményeként pontos követelményeket kellett megfogalmazni. Ehhez nyújt 

segítséget a V-modell, amelyet a továbbiakban részletesen fogok bemutatni. Az egyes lépéseinek 

definíciószerű ismertetése után bemutatom az általam alkalmazott lépéseket. 

 

2. Krónikus hemodialízisgép szimulátorának szoftverfejlesztése a V-modellt 
alkalmazva  
 

A V-modell (angolul: V-Model vagy Vee Model) a nevét onnan kapta, hogy két szára van és így egy V 

betűhöz hasonlít. Az egyik szára megegyezik a vízesés modellel, amely ez alapján a fejlesztési szár nevet 

kapta. A másik szára a létrejövő termékek tesztjeit tartalmazza, ez a tesztelési szár. Az egy szinten lévő 

fejlesztési és tesztelési lépések összetartoznak, azaz a tesztelési lépés a fejlesztési lépés során létrejött 

dokumentumokat használja, vagy a létrejött terméket teszteli.  

A V-modell alkalmazásának lényege, hogy először végre kell hajtani a fejlesztés lépéseit, ezután jönnek a 

tesztelés lépései. Ha valamelyik teszt hibát talál, akkor vissza kell menni a megfelelő fejlesztési lépésre, 

így a V egyes szárai közvetlen kapcsolatban állnak egymással, nem csak az alattuk lévő lépéssel.  

A szimulátor V-modellje a fent említettől abban tér el, hogy a szimulátorban a hardveres követelmények 

szoftveressé válnak, tehát egy vérpumpára vonatkozó fizikai/hardveres követelmény a szimuláció során 

szoftveresen lesz megvalósítva.  

Ennek megfelelően az előírt fejlesztési és tesztelési lépések a következők: 
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1. High-Level Requirements (Követelmények specifikálása): a fejlesztési folyamat kiindulási pontját 

képező követelmények feltárása, elemzése majd specifikációja történik. A fázis eredménye egy 

dokumentum, amely részletes információt tartalmaz a rendszer szolgáltatásairól.  

Első lépésben meghatároztuk a szimulátor létrehozásának céljait, például élethűen kell 

szimulálnia a fizikai folyamatokat.  

2. Low-Level Requirements (Teljes rendszer-specifikáció): a funkcionális követelmények alkotják. 

Mindezen specifikáció alapján megkezdhető a teljes rendszer konkrét tervezési folyamata.  

A célkitűzés után meghatároztuk, hogy milyen funkciókat kell tartalmaznia a szimulátornak 

ahhoz, hogy a fenti elvárásokat teljesítse, tehát a Low-Level Requirements a High-Level 

Requirements-ekből leszármaztatott követelményeket jelenti. Például: élethűen szimulálja a 

fizikai folyamatokat -> dinamikus követelmények, amelyek tartalmazzák, hogy a szimulált 

dialízisgép valamely fizikai paraméterének megváltozása milyen hatást fejt ki a rendszer egészére 

nézve. Ezek a követelmények a következő pontban történtek megírásra.  

Második lépésként a valódi dialízisgép komponenseinek a követelményeit kerestem fel, 

amelyeknek úgyanúgy meg kell felelniük a szimulált komponenseknek is. Ezek egy része azonban 

nem szimulálható, így azok a követelmények nem kerültek implementálásra.  

3. System Architecture (Architekturális tervezés): a teljes informatikai rendszer hardver és szoftver 

architektúrájának megtervezése. A tervezésnek ebben a fázisában azt kell eldönteni, hogy mely 

funkciók legyenek megvalósítva hardver, és melyek szoftver által.  

Ebben a fázisban megírtam a dinamikus követelményeket, valamint a kezelő felületre vonatkozó 

instructor window követelményeit. A kezelő felületnek olyan paraméterek megváltoztatására 
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kell képesnek lennie, amelyek a valódi dialízisgépen fizikailag változtathatók. Ilyen például a 

dializátor csatlakozójának bekötése különböző pozíciókban.  

4. Software Component Design (A szoftver komponensekre, modulokra bontása): a fázisban a 

fejlesztési folyamatot további kisebb részekre, úgynevezett modulokra bontjuk fel a tervezési 

folyamat egyszerűsítése, áttekinthetőbbé tétele végett. A tervezés eredményeként a szoftver 

modulok specifikációja, valamint a köztük levő kapcsolódási folyamatok terve készül el.  

Az egyes funkciók betöltéséhez blokkokat használunk, amelyek össze vannak kötve egymással. 

Ilyen blokkok például: hőtani szimuláció, áramlástani szimuláció, stb.  

5. Implementation (A modulok elkészítése és tesztelése): a szakaszban egyes modulok teljes 

implementációja kell megvalósuljon, majd ezt követően pedig az elkészült modulok önálló 

tesztelése. Célszerű a tesztelési folyamatokat szintén előzetesen megtervezni. A tesztelés már 

szerves része a szoftver verifikációs folyamatának, amelyben azt döntjük el, hogy egy-egy modul 

megfelel-e a specifikációjának.  

A szimulátort Matlabban, a Simulink felhasználásával model based design elv alapján készítjük.  

6. Software Component Verification (A szoftver komponenseinek verifikációja): feladata, hogy 

eldöntse, az egyes modulok megfelelnek-e a követelményeknek.  

Az egyes komponensekre megfogalmazott követelményekhez teszteket írtam, amely tesztek 

igazolni tudják, hogy a komponensek teljesítik a követelményeket.  

7. System Integration & Verification (Rendszerintegráció és verifikáció): ebben a fázisban az 

elkészült szoftver-modulok integrálása történik egy teljes rendszerré miután mindegyik modul 

átment a tesztelésen, majd azt vizsgálja, hogy a rendszer megfelel-e a specifikációjának, 

funkcionálisan teljesíti-e az összes specifikációs pontot.  

A komponensek tesztelése után a dinamikus és az instructor window követelményekre 

vonatkozó tesztek megírása és végrehajtása következett. A tesztek segítségével azt bizonyítjuk, 

hogy a szimulátor eleget tesz a rendszer szintű követelményeknek.  

8. System Validation (Rendszervalidáció): el kell dönteni, hogy a teljes rendszer megfelel-e minden 

további nem funkcionális követelmények.  

Az előző pontban ismertetett tesztek sikeres végrehajtása után a szimulátort össze kell vetni a 

magas szintű követelményekkel. Ezek azt fogják bizonyítani, hogy az általunk létrehozott szoftver 

egy szimulátor, amely minden rendszerszintű követelménynek megfelel.  

9. Final Acceptance Test (Átvételi teszt): a követelmény specifikálása alapján végezzük el.  

Itt azt bizonyítjuk be, hogy a felhasználók tényleg arra tudják használni a szimulátort, amire 

szántuk. Ez a lépés a beszámolóm írása alatt még folyamatban van.  

A követelmények és tesztek menedzselésére IBM DOORS programot használtam.  
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3. Összefoglalás  

Az elmúlt 3 hónapban megismerkedtem a krónikus hemodialízisgépek működésével, az IBM DOORS 

belső rendszer felépítésével, a már meglévő, a valódi gép komponenseihez tartozó követelményekkel. A 

meglévő és a már megszerzett tudást felhasználva a V-modell alapján megírtam a szimulátor 

követelményeit, valamint az ezekhez tartozó teszteket, amelyeket végre is hajtottam. 

 


