
Telecare rendszerek szakterületi 
modellezése 

 

A kutatómunka során telecare rendszerek futásidejű működését kellett modellezni Eclipse 

környezetben. A telecare rendszerek valamilyen beágyazott rendszer – smartphone, tablet – 

segítségével működnek, és a felhasználói adatait szenzorokkal kapják meg. Ilyen adatok lehetnek pl. a 

testsúly, vérnyomás, testhőmérséklet, vagy a testmozgás gyakorisága és típusa. Ezekből következtetni 

lehet a felhasználó egészségi állapotának alakulására, és szükség esetén javaslatot lehet tenni a 

szükséges intézkedések elvégzésére. Ezeknek a paramétereknek a leírásához kellett szakterületi 

nyelvet készíteni egy meglévő prototípushoz, hogy a rendszer testre szabható legyen a felhasználók 

igényeihez az egészségi állapotuk, és a kapott kezelés szerint. A megadható paraméterek alapján 

először a rendszer metamodelljét terveztem meg. Ügyeltem arra, hogy a metamodell elég általános 

maradjon, és minden elképzelhető szcenáriót támogasson, ugyanakkor igyekeztem egyszerűnek 

elkészíteni a rendszert, hogy a szakterületi modellezés előnyei érvényesüljenek. Ezután következett a 

konkrét szintaxis definiálása. A nyelvet úgy alakítottam ki, hogy a programozói tudással nem 

rendelkező területi szakértők is könnyen megértsék, és írni tudják azt. A nyelv ezért természetes 

nyelvre emlékeztető angol nylevű utasításokat használ. A nyelvvel leírhatjuk többet között szenzorok 

mérési paramétereit, úgymint kommunikációs protokoll, maximális mérési frekvencia, pontosság stb.; 

az elvégezni kívánt mérések pontos idejét vagy gyakoriságát; a mért változókból következő aggregált 

értékeket, amelyeket számolni kívánunk; az egyes változók hosszú távú analízishez történő 

riportolásának feltételeit vagy gyakoriságát és az egyes vészriasztások feltételeit, valamint ezeknek a 

riasztásoknak a módját. A szintaxis definiálása után az Xtext keretrendszerrel valósítottam meg az 

elemzőt. Ez az elemző a szakterületi nyelven írt bemenetet dolgozza fel, és a korábban leírt metamodell 

egy példányát készíti el az adatok alapján. Ebből a modellből történik a kódgenerálás. A kódgenerátor 

sablonokkal működik, és egy meglévő Android alapú rendszerhez generál kódot, amely elvégzi a 

rendszer inicializálását a megadott paraméterek alapján, illetve eseménykezelőket regisztrál az egyes 

mérésekhez, hogy képes legyen a modellben leírt követelményeknek megfelelni. A rendszert a telecare 

prototípusának fejlesztőivel teszteltük, és a kitűzött célokat kielégítően megvalósította. 

 


