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1. Összefoglaló 
A mikroprocesszor alapú célrendszerek napjainkban körülvesznek bennünket és életünk 

legváltozatosabb területein – gyakran teljesen észrevétlenül – szolgálják biztonságunkat, 

kényelmünket. Ezek a beágyazott rendszerek egyre bonyolultabb képességekkel rendelkeznek, ezért 

a tradicionális szoftverfejlesztési metodikák alkalmazása nem elégséges a komplex és 

biztonságkritikus funkciók kifejlesztésére, a hasonló rendszerek magas minőségi szintű előállítására. 

A szakterület specifikus modellezés lehetővé teszi a fejlesztési folyamat nagyfokú automatizálását, a 

követelmények formális leírását, támogatja az elkészült rendszer verifikációját és validációját a 

követelményekkel szemben, csökkentve az így előállított rendszer szoftverből eredő 

meghibásodásának valószínűségét. 

A kutatási terület kritikus beágyazott rendszerek szoftvereinek modell alapú előállítását, verifikálását, 

a követelmények leírásának formalizmusait és azok kiértékelésének módszereit célozza meg: 

• Szakterületi nyelvek kidolgozása mikrokontroller alapú szoftverrendszerek fejlesztéséhez. 

• Forráskód generátorok fejlesztése. 

• Követelményspecifikációs formalizmusok vizsgálata. 

• Módszerek és nyelvek kidolgozása a fent definiált rendszerek fejlesztési folyamatának 

leírására és automatizálására. 

2. A 2015/2 szemeszter munkája 
A kutatói munka struktúrája az előző fejezetben foglaltakhoz hasonló struktúra szerint épül fel. Az 

előzetes publikációkra építve a félév főbb célja a szakterület specifikus modellezés alkalmazásainak 

vizsgálata a mikrokontroller alapú célrendszerek világában. A kutatási tevékenység a piac igényeinek 

megfelelően gyakorlatorientált szemléletben, kezdetben a meglévő módszertanok és megoldások 

irányából tesz kísérletet azok javítására. Kezdetben olyan módszerek kidolgozása a cél, amelyet 

meglévő szoftvertermékek fejlesztési folyamatába könnyen integrálhatóak, vagy lehetővé teszik a 

kódbázis alapú termék újratervezést. A szakterület specifikus modellezést kezdetben kézenfekvőbb 

részfeladatok megoldásához, később meglévő szoftverbázis vizsgálatához, ellenőrzéséhez használjuk. 

A kutatás legfőbb célja a mikrokontroller alapú szoftverek megbízhatóságának javítása, illetve azok 

ellenőrzése, az ipar számára felhasználható eredmények előállítása. A félév fontosabb témái a 

mikrokontrollerek periféria könyvtárainak modell-alapú kezelése, illetve különböző tervezési minták 

vizsgálata volt. Központi szerepet játszott a funkciómodellezés, mint paradigma. A korábbi 

eredményekre támaszkodva sikerült bemutatni, hogy a funkció modellezés hatékonyan használható 

periféria könyvtárak konfigurálására, mikrokontrolleres környezetek generatív előállítására. Az 

eredmények az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai tanszék AACS ’15 konferenciája keretein 

belül kerültek bemutatásra. A kutatási munka során a fókusz a szoftver egyes részeinek automatizált 

előállítása felől annak vizsgálata felé tolódik, hosszabb távon a verifikációs kérdések felé konvergálva. 

3. Kapcsolódó publikációk 
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