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BEVEZETÉS 

Az orvostechnikai eszközöknek komoly tesztelésen kell átesni mielőtt piacra kerülhetnének. Az 

eszköz működését szigorú követelmények határozzák meg. 

Feladatom egy olyan szoftver létrehozása volt, amellyel a gép működése során a komponensek 

közötti kommunikáció online megjeleníthető egy böngésző segítségével, és elmenthető szerverre. 

Ennek a tesztelés és fejlesztés során van jelentősége, mivel az esetleges hibák könnyedén 

felderíthetőek. 

Célom egy olyan szoftver létrehozása volt, amely a jelenleginél könnyebben karbantartható, és 

bármikor könnyedén kiegészíthető új funkciókkal. 

 

Fejlesztés folyamata: 

 Kommunikációs forma választása 

 Szerverrel történő kommunikáció megvalósítása 

 Grafikai megjelenítő kiválasztása 

 Weboldal felépítésének megtervezése 

 Ellenőrzés, tesztelés 

 

FELADAT ISMERTETÉSE: 

A legfőbb hátránya a régi szoftvernek, hogy a dialízis gép a PC-vel, RS-232 vonalon keresztül 

kommunikál, ebből eredően nem képes az összes adat átvitelére. Jelenleg csak windows környezetben 

használható, ami hátrány, mert a fejlesztés linux rendszeren történik. Első feladatom volt a 

kommunikációs forma lecserélése, ahol a választás a TCP protokollra esett. Ezt követte a központi 

szerver létrehozása, ahova felhasználók és a készülékek tudnak csatlakozni, majd a felhasználói felület 

létrehozása. 

 

 

 

 



 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A megvalósítás alatt fontos követelmény volt, hogy az adatok ne vesszenek el az elküldés során 

,illetve egy ciklus se maradjon ki. Ezért esett a választás a már említett TCP protokollra, mely 

garantálja az üzenetek sorrendhelyes megérkezését a kommunikációban, illetve a sikertelen adatküldést 

automatikusan megismétli. Ezeket az eseteket szimulálni kellet, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a 

szoftverben minden probléma megoldásra került. 

Első lépésként a készülék szoftverében kellett módosításokat végrehajtani, hogy a komponensek 

közötti üzenetváltást TCP protokollon keresztül képes legyen elküldeni egy szervernek, amely eltárolja 

azokat. 

Ezt követően képes volt csatlakozni a szerverhez, amelynek először egy azonosítót küld, illetve a 

készülék IP címét, erre a későbbiekben lesz szükség. 

A szerveren el kellett tárolni a hozzá kapcsolódó klienseket IP cím alapján. Erre azért volt szükség 

mivel a felhasználónak tudnia kell választani egy kívánt készüléket a hálózaton, amelyhez csatlakozni 

akar. Miután a felhasználó választott egy készüléket megtörténik a két eszköz virtuális 

összekapcsolása, és innen kezdve az adatok a szerveren keresztül eljutnak a felhasználóhoz. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a felhasználói részen nem történik meg az adatok elmentése.  

A csatlakozás után a böngészőben láthatóak lesznek a grafikonok, ahol a felhasználó képes 

kiválasztani, hogy mely adatokat kívánja megjeleníteni a grafikonon. 

Természetesen lehetőség van arra, hogy egy készülékhez többen csatlakozzanak, illetve bármikor 

lehet másik készüléket választani.  

 

 

TESZTELÉS 

A fejlesztés során többféle tesztelési módot végeztem. Ezek közül az első az volt, hogy a készülék 

és szerver közötti kommunikáció létrejöttét és stabilitását vizsgáljam. Ekkor az elküldött és megkapott 

üzeneteket fájlokba mentettem, ezáltal bizonyosodva meg az átvitel helyességéről. 

Miután ez megtörtént a következő lépés volt, hogy ha bármelyik fél kilép, akkor a másik  eszköz 

ismerje fel a küldés sikertelenségét, valamint próbálja meg újra felépíteni a kapcsolatot. 

Természetesen csak a kliens próbálkozik az újracsatlakozással. 



Ezt követően vizsgáltam a sikeresen elküldött és sikeresen fogadott adatok számát, ezáltal pontosan 

felderíthető volt, ha esetlegesen egy üzenet elveszett. Ebben a tesztesetben már a teljes rendszert 

teszteltem, de a weblapon még csak az üzenetek jelentek meg. 

A szerveren terheléses tesztet végeztem, amiben öt dialízis gép vett részt, és öt felhasználó 

csatlakozott rájuk. 

Utolsó ellenőrzésként a grafikont teszteltem. Ebben a tesztben azt vizsgáltam, hogy minden 

beérkező adat megjelenítésre kerül-e a grafikonon. 

A teszt során megbizonyosodtam arról, hogy az átvitelben nem történik hiba, minden üzenet 

sorrendhelyesen érkezik meg a felhasználó számára. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A kutatói munkám során minden feladatot az elvárásoknak megfelelően teljesítettem és 

megvalósítottam, illetve a szükséges teszteket elvégeztem. 

 

 

 


