
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék  

  

   Beágyazott kódgenerátorok tesztelése 

Peterle István Soma III. évf, (BSc) mérnökinformatikus szakos hallgató  

Konzulens: dr. Micskei Zoltán MIT  

Szikszay László TK 

    

Szoftverfejlesztés specializáció  

Önálló laboratórium összefoglaló 

2018/19. II. félév  

 

Egy modern gépjármű biztonsági és komfort funkcióit számos beágyazott vezérlőegység (ECU) 

támogatja.  Az ezen számítógépeken futó szoftver komplexitása gyakran összemérhető a desktop 

alkalmazásokéval, pl. egy elektronikus kormányrendszer kb. 150 szoftverkomponensből, több ezer 

kapcsolatból és félmillió kódsorból áll.   

A szoftver modellezésére az AUTOSAR szabvány grafikus modellező nyelvét használják (ez az UML 

beágyazott, autóipari megfelelőjének tekinthető).  Az AUTOSAR modell egyúttal számos automatikus 

helyességellenőrző és kódgeneráló eszköz inputja.  

Automatikus kódgenerátorokat használunk olyan esetekben, ahol valamilyen vizuális leírásmódból 

szisztematikusan elő lehet állítani az azt megvalósító forráskódot, ezzel jelentős mennyiségű 

mechanikus munkától óvva meg a fejlesztőket.  Így jön létre például az ECU memóriamanagement 

moduljának jelentős része, kommunikációs szoftverek konstans adatszerkezetei és a fedélzeti 

diagnosztikai funkciókat leíró adatstruktúrák.   

Az így generált C forrásrészletek a build folyamat során összefordulnak a kézzel írt részekkel, hogy 

végül megkapjuk az ECU-n futó teljes alkalmazást.  A kódgenerátorokat egy Eclipse-alapú modellező 

eszköz plug-injaiként valósítjuk meg, tipikusan Javaban vagy egyszerűbb estekben egy template 

nyelven.  A kódgenerátorok egy XML-alapú leírásmódot (az adott modul konfigurációját) feldolgozva 

C forráskódot írnak ki (tipikusan inicializált konstans adatszerkezeteket). 

 

Előfordul olyan eset, amikor a hibás modellkonfigurációból a kódgenerátor szintaktikailag helyes kódot 

generál. Ez azért van mert a generátorba és a fejlesztőkörnyezetbe sincsenek implementálva azok az 

ellenőrzések, melyek a modellt megfeleltetik szigorúan a szabvány követelményeinek. 

 

Az ilyen hibák gyakran csak fordítási vagy legrosszabb esetben futási időben derülnek ki, de ilyenkor 

már költségesebb a javításuk, mint generálási időben. 

 

A félév során az AUTOSAR COM modul szabvány specifikációja alapján meghatároztam a modulra 

azokat a követelményeket melyeket lehet generálási időben tesztelni, ezután elkészítettem a tesztelési 

tervet, minden hibaforráshoz. 

 

A terv után, csináltam minden tesztesethez egy hibás modell konfiguráció, mely produkálja az adott 

hibát, majd egy Eclipse-es környezetben ezekre a modellekhez írtam olyan teszteket melyek nem 

hagyják, hogy a hibás modellből létrejöjjön a generált kód, valamint visszajelzést adnak, hogy hol és 

milyen követelmény került megsértésre. 


