
MISRA kérdések



Mi a célja a MISRA szabályrendszernek?



Az adott programozási nyelv korlátozása 
abból a célból, hogy a programok 
egyértelműek legyenek és kerüljük a 
hibákat.



Milyen szintek vannak a MISRA 
szabályokban?



Kötelező, megkövetelt, ajánlott



Mit jelent a kötelező szint?



Az előáll tott C kódnak teljes mértékben ıı
meg kell felelnie az elő rásoknak.ıı



Mit jelent a megkövetelt szint?



Az előáll tott C kódnak teljes mértékben ıı
meg kell felelnie ezeknek az elő rásoknak. ıı
Formális eltérések lehetnek.



Mit jelent az ajánlott szint?



Ezeket a szabályokat célszerű betartani, de 
nem kötelezőek.



Miben segít a MISRA?



- seg t egyértelmű kódot rni,ıı ıı
- seg t elkerülni a halott kódokat,ıı
- seg t elkerülni a hibás változó kezelést,ıı
- seg t elkerülni a hibás memória kezelést.ıı



A MISRA milyen elveket ír elő a változó és 
függvény nevekre?



Azonos névtérben vizuálisan 
összekeverhető karakterek
használata kerülendő.



Mi az előírás C-ben az egész típusú 
változókra MISRA szerint?



Az eredeti változók nem hasz-nálhatók, 
ezek egyértelműen átdefiniálandók.



Mi az oka, hogy a függvény szerű makrók 
használata kerülendő?



A függvények a bemeneti paramé-tereiket 
ellenőrzik. A makrók csak szöveg 
helyettes tések, így nincs ellenőrzés.ıı



A MISRA mit ír elő a dinamikus 
memóriakezelésről?



A dinamikus memória kezezelés tilos.



Alkalmazhatóak-e az inline függvények a 
MISRA szerint?



Igen (ha a fordító támogatja).



Mit ír elő a MISRA a megjegyzésekkel 
kapcsolatban?



Nem lehetnek egymásba ágyazott 
megjegyzések.



Milyen MISRA előírások vannak az 
azonosító nevekre?



A külső azonos tóknak (változó, függvény ıı
és makró nevek)
megkülönböztethetőknek kell lennie.
Az azonos tók adott karakter számig vannakıı
csak feldolgozva.



Milyen szabály van az “azonos” nevű 
változókra?



Egy azonos tó egy belső láthatósági ıı
mezőben nem takarhat ki
egy másik azonos tót egy külső láthatósági ıı
mezőben.



Mit ír elő a MISRA az alkalmazható 
számrendszerekről?



Az oktális konstansok használata nem 
megengedett.



Mi a szabály a globális tömbök 
deklarációjánál?



Ha egy tömb k vül lett deklarálva az ıı
”idegen” modulban is meg
kell adni a méretét.



Mi az előírás blokkra lokális dinamikus 
változók deklarációjára?



A deklarációnál kezdeti értéket kell adni 
nekik.
               int16_t i=0;



Mi az előírás tömbök inicializálásá-ra?



Tömb részben nem inicializálható, kivétel a:

           uint8_t t[16]={0};



Mi az előírás az aritmetikai operátorokkal 
kapcsolatban?



Egy operátor mindkét operan-dusának, 
amelyben aritmetikai konverziók kerülnek 
végrehajtásra, ugyanabba az alap t pus ıı
kategóriába kell tartoznia.



Mi az előírás a goto utasítással 
kapcsoltaban?



A goto kerülendő. Ha használjuk csak egy 
függvényen belül hasz-nálható.



Mi az előírás a feltételes kifejezések és a 
ciklusok “törzsére?”



A {} pár használata kötelező.



Mi az előírás az if kifejezésre?



Mindenképpen szükséges egy else ág, még 
ha üres is.



Mi az előírás a switch -case szerkezetre?



A default használata kötelező. Minden case-
t és default-ot break zár le.



Mi a MISRA előírás a függvény 
deklarációkra?



A(z explicit) deklaráció kötelező.



Mi a MISRA előírás az függvénynek átadott
tömbre?



A tömb méretét meg kell adni.



Használható-e == operátor lebegőpontos 
változók esetén?



Nem, a kerekítési hibák problémát 
okozhatnak.



Autosar kérdések



Mi az alapvető célja az Autosar fejlesztési 
filozófiának?



- egyfajta egységesítés,
- fejlesztési rugalmasság növelése,
- a minőség javítása,
- skálázhatóság javítása.



Mi az a szoftver komponens?



     azt a szoftver részletet jelenti,
    amely az Autosar infrastruktúrán

     fut, a komponens jól defnált
  interfész felületekkel rendelkezik.



Mi az a virtuális buszrendszer?



    Magába foglalja az összes
   kommunikációs mechanizmust és

    az interfészeket. Ez absztrakció,
 technológia független.



Mi az az Autosar futtató környezet?



Az az interfész, amely a szoftver 
komponensek és az ECU szoftverek között 
teremt kapcsolatot.



Mi a szerepe az ECU absztrakciónak?



Egy olyan szoftver réteg, amely a az 
      ECU és szoftver közé egy interfészt

     defniál, azért, hogy a szoftvert
     elválassza a közvetlen ECU függő

kezeléstől.



     Mi a szerepe a CDD
komponensnek?



A komplex eszköz meghajtó (CDD): 
lehetővé teszi a   hardver közvetlen

   kezelését kritikus alkalmazások
  esetén.



     Mi a jellemzője a szabvá-nyosított
  Autosar inter-fésznek?



A szabványosított AUTOSAR interfész: 
olyan AUTOSAR    interfész, amely az

   AUTOSAR előírásban rögzítésre
került.


