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Bevezetés 
 

Az orvostechnikai berendezések működését igen szigorú követelményrendszer írja elő, amelyek 

pontosan specifikálják a berendezés minden funkcióját, mind hardveres, mind szoftveres 

tekintetben.   

A feladataim közé a kutatói helyemet biztosító cégnél lévő, fejlesztés alatt álló dialízis gép 

felhasználói felületének megtervezése és szerkesztése, valamint az ábrák szoftverbe illesztése és 

szoftvertesztelése tartozott.  

 

A szerkesztés menete:  

1. A felület terveinek előkészítése 

2. A felület megrajzolása szerkesztőprogram segítségével 

3. A kész rajzok szoftverbe implementálása 

4. Szoftvertesztelés és hibajavítás 

Az én feladatom mind a négy pontot magába foglalja.  

Feladat ismertetése 
 

A konkrét feladataim közé tartozott a készülék felhasználói felületének megtervezése és 

megrajzolása majd szoftverbe implementálása majd a működésének tesztelése manuális 

módszerek segítségével.  

A feladatom a készülék felhasználói felületének újragondolása és megvalósítása volt a tesztelők 

javaslatai alapján, melynek során a régi már működő komponenseket használtam fel, új 

dolgokkal ötvözve. Az így létrejövő, új rendszer teljes mértékben igazodik az új elképzelésekhez. 

 

 



 

Új struktúra tervezése  

Az új struktúra tervezése során egy külön erre a célra kifejlesztett modellszerkesztő programban 

dolgoztam. A program segítségével megterveztem a struktúrát és a rendszert magát, majd kódot 

generáltam belőle. 

 

Régi rendszer felhasználása  

A régi, már működő rendszert is felhasználtam a munkám során, de mindig valamilyen 

változtatást alkalmazva, hogy kompatibilis legyen az új modellalapú vezérlőszoftverrel.  

 

Szoftvertesztelés és hibajavítás  

Az általam elkészített programot manuálisan leteszteltem, ami a következő lépésekből állt, a 

készülék felültelepítése az általam elkészített verzióval, manuális módszereket felhasználva a 

szoftver felülvizsgálata majd hiba észlelése esetén a javítás.  

Amennyiben hibát észlelek, akkor a szerkesztőprogramban újabb változtatásokat hajtok végre, 

melyből újabb verziót generálok és újra belekezdek az előbb említett folyamatokba. Az újabb 

szerkesztési folyamatba csak abban az esetben kezdek bele, ha minden teszten átment az előző 

verzió.  

 

 

 

 

 

 



Eredmények 
 

A munkám során sikeresen megterveztem a készülék felhasználói felületének egy darabját és 

sikeresen implementáltam a készülékbe, valamint le is teszteltem a működését. Az általam 

elkészített felhasználói felület megfelelően, az elvártak szerint működik.  

Összefoglalás 
 

A kutatásom során lehetőségem nyílt a modellszerkesztő program működésének elsajátítására, 

valamint a szerkesztés menetének, majd az azt követő szoftvertesztelés megtanulására.  

 

 

 


