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TIIVISTELMÄ

Raportissa kuvataan ohjelmoituun automaatioon perustuvien turvallisuustoimintojen luotettavuusanalyysiin soveltuvia menetelmiä. Vaikka turvailisuustoiminnotkoostuvatohjelmistojen lisäksi
myös muista komponenteista, raportissa kuvataan nimenomaan ohjelmistojen luotettavuusanalyysin
menetelmiä. Kvalitatiivisista luotettavuusanalyysin menetelmistä kuvataan yksityiskohtaisemmin
tarkistuslistatyyppiset menetelmät, kuten vika-ja vaikutusanalyysi (VV A), sekä ohjelmiston vikapuuanalyysi. Lisäksi tarkastellaan Petriverkkojen käyttöä luotettavuusanalyysissa. Tärkeimmät
kvantitatiivisessa ohjelmistojen luotettavuusanalyysissa käytettävät käsitteet ja tavallisimmat
luotettavuusmallit kuvataan. Keskeisimmät ohjelmistometnikoita ja niiden mahdollista käyttöä
yhdessä kvantitaiiivisten luotettavuusmallien kanssa tarkastellaan. Luotettavuusmallien sovellusta
PS A: iin tarkastellaan; osoittautuu, että nykyiset ohjelmiston luotettavuusmallit eivät tuota suoraan
PSA:ssa tarvittavia estimaatteja. Tutkimuksen perusteella on laadittu joitakin suosituksia ja johtopäätöksiä. Näistä mainittakoon formaalien menetelmien tarve, kvalitatiivisten luotettavuustarkastelujen käyttökelpoisuus ja toimivuus ja yhteensopivuus PSA:n kanssa, ja tarve täsmentää
STUK.n ydinvoimalaitosohjeita (esim. YVL 2.8) ohjelmoiduille järjestelmille asetettujen vaatimusten osalta.
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ABSTRACT

The methods applicable in the reliability analysis of software based safety functions are described
in the report. Although the safety functions also include other components, the main emphasis in
the report is on the reliability analysis of software. The check list type qualitative reliability
analysis methdos, such as failure mode and effects analysis (FMEA). are described, as well as the
software fault tree analysis. The safety analysis based on the Petri nets is discussed. The most
essential concepts and models of quantitative software reliability analysis are described, fhe most
common software metrics and their combined use with software reliability models are discussed.
The application of software reliability models in PSA is evaluated; it is observed that the recent
software reliability models do not produce the estimates needed in PSA directly. As results from
the study some recommendations and conclusions are drawn. The need of formal methods in the
analysis and development of software based systems, the applicability of qualitative reliability
engineering methods in connection to PSA and the need to make more precise the requirements
for software based systems and their analyses in the regulatory guides should be mentioned.
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ALKUSANAT

Säteilyturvakeskus on tilannut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sähkö-ja automaatiotekniikan
laboratoriolta selvityksen ohjelmoituun automaatioon perustuvien turvallisuustoimintojen luotettavuusanalyysistä. Selvitys on tarkoitettu kirjallisuuskatsaustyyppiseksi menetelinäkartoitukseksi,
jossa pyritään lisäksi arvioimaan menetelmien soveltuvuutta PSA-ympäristöön. Tutkimus liittyy
ioiieisesti toiseen säteilyturvakeskuksen valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sähkö- ja automaatiotekniikan laboratoriolta tilattuun tutkimukseen aiheesta "Ohjelmoitavan automaation diversiteetti- ja testausvaatimukset", STUK-YTO-TR 52, huhtikuu 1993.
Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilö tutkimuksessa oli Harri Heimburger. Raportin tarkastukseen
ja kommentointiin ovat osallistuneet Lasse Reiman ja Reino Virolainen säteilyturvakeskuksesta ja
prof. Björn Wahlström, Pentti Haapanen, Hannu Harju, Matti Maskuniitty ja Kari Laakso valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen sähkö- ja automaatiotekniikan laboratoriosta.
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1 JOHDANTO

Ydinvoimalaitoksen
turvallisuustoimintoja
käynnistävät automaatiojärjestelmät ja suojaussignaalit voidaan toteuttaa nykyiskin sekä perinteisesti langoitettuun logiikkaan että modernimpaan ohjelmoituun logiikkaan perustuvana.
Ohjelmoitavan logiikan hyviä puolia ovat mm.
sen helppokäyttöisyys, vanhenemattomuus.
Ohjelmoitu automaatiojärjestelmä on perinteistä
järjestelmää luotettavampi silloin, kun on voitu
varmistua siinä olevien ohjelmien virheettömyydestä ja kun järjestelmän tietokoneiden tai
prosessorien luotettavuus on riittävän hyvä.
iVlinkä tahansa automaatiojärjestelmän laitteiden
luotettavuus voidaan määrittää perinteisillä
luotettavuusanalyysin menetelmillä (esim. vikapuut). Automaatiojärjestelmän logiikan luotettavuuden tai oikeellisuuden arviointi on jo vaikeampaa, olipa kyseessä perinteinen tai ohjelmoitu ratkaisu.
Automaatiojärjestelmiä ei ole mallinnettu kovinkin syvällisesti missään nykyisten laitosten
PSA-tutkimuksissa. Tässä mielessä poikkeuksia
ovat suomalaisten laitosten PSA:t, joissa analyysit ovat olleet varsin yksityiskohtaisia. Tämä
johtuu siitä, että tarkat automaatiojärjestelmien
mallit kasvattaisivat PSA-mallit mahdollisesti
hallitsemattoman suuriksi. Kuitenkin esimerkiksi pikasulun luotettavuudelle on asetettu kvantitatiivisia luotettavuusiavoitteita. STUK:n ydinvoimalaitosohje YVL2.8 edellyttää, että pikasulun vikaantumistodennäköisyydenon oltava
(90%:n varmuudella) pienempi kuin 10 Vvaade
(ks. YVL 2.8 (1987). Vaatimus automaatiojärjestelmien sisällyttämisestä PSA-malleihin on
luonnollinen, koska esimerkiks: pikasulku ja
monien turvatoimintojen käynnistyminen on
keskeisessä asemassa eri onnettomuusketjujen
hallinnassa ja koska esim. järjestelmän käynnistyssignaalin puuttuminen voi johtaa usean

redundanttisen linjan yhtäaikaiseen epäkäytettävyyteen. Mallien täsmällisyys ja kattavuus jää
tapauskohtaisesti harkittavaksi, ja se riippuu
automaatiojärjestelmän rakenteesta.
Koska YVL 2.8 (1987) luotettavuusvaatimus on
tiukka, on sen toteutumisen arvioinnissa tarkasteltava erittäin luotettavia järjestelmiä. Suhteellisen yksinkertaisilla laskutoimituksilla (ks.
kohta 5.2.2 ja McDermid, (1991)) voidaan
osoittaa, että tällaisten vaatimusten oikeaksi
osoittaminen edellyttää erittäin suuren testimäarän tai, vaihtoehtoisesti, erittäin vahvoja a priori oletuksia järjestelmän luotettavuudesta.
Automaatiojärjestelmän logiikan oikeellisuus
voidaan toisin kuin laitteiden "oikeellisuus"
ainakin periaatteessa verifioida. Laineiden viat
ovat tässä mielessä "satunnaisempia", eikä
niiden syntymekanismia voida kuvata täsmällisesti logiikan keinoin. Käytännössä ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien logiikan oikeellisuuden kattava verifiointi on kuitenkin mahdoton tehtävä. Tämän takia on mielekästä puhua
logiikassa olevista virheistä, ja laskea niiden
lukumäärien todennäköisyysjakaumia. Tätä
varten on kehitetty erityisiä ohjelmistojen luotettavuusiTialleja.
Täsmällisellä ja formaalilla suunnittelulla sekä
suunnittelutyön laadunvalvonnalla voidaan
pyrkiä estämään virheiden syntymistä, mutta
niillä ei voida taata täydellistä virheettömyyttä.
Ainoastaan täydellinen testaus voi osoittaa
virheettömyyden. Tällainen testaus voi kuitenkin kestää erittäin kauan. Ohjelmistojen
luotettavuusmallien tavoite on antaa todennäköisyysarvio ohjelman virheettömyydestä testauksessa saatujen kokemusten perusteella.
Niiden ennusteet voivat koskea myös virheiden
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paljastumistaajuuksia. jotka voidaan tietyin
edellytyksin tulkita ohjelmiston vikataajuudeksi.
Mailien lisäksi käytetään monesti ns. ohjelmistometriikoita. joilla pyritään mittaamaan joitakin ohjelmien keskeisiä ominaisuuksia. Tämän
raportin yhtenä tavoitteena onkin antaa lyhyt
katsaus malleihin ja metriikoihin ja selvittää,
miten niitä voidaan käyttää PSAssa
Kvantitatiivisten luotettavuusmallien lisäksi on
olemassa kvalitatiivisia riskianalyysimenetelmiä. joilla voidaan tunnistaa järjestelmässä
olevia turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Näiden menetelmien soveltaminen suunnittelun eri
vaiheissa auttaa parantamaan turvallisuutta,
mutta niistä ei voida aivan suoraviivaisesti
johtaa kvantitatiivisia luotettavuusarvioita.
Sama koskee edellä mainittuja enemmän tai vähemmän formaaleja suunnittelumenetelmiä ja
laadunvarmistusmenettelyjä.
Niitä voidaan
kuitenkin käyttää luotettavuutta koskevien
asiantuntija-arvioiden laadinnassa. Tässä raportissa esitellään tärkeimpinä pidettyjä kvalitatiivisia riskianalyysimenetelmiä.
Formaalien
suunnittelumenetelmien jaasiantuntija-arvioiden
käsittely on jätetty vähemmälle.
Kun puhutaan ohjelmoituun automaation perustuvista turvallisuustoiminnoista, on syytä muistaa, että ohjelmat ovat vain niiden yksi osa.
Järjestelmät liittyvät ohjattavaan prosessiin
monesti mutkikkaallakin tavalla, ja ne määritellään prosessin vaatimuksista käsin. Prosessin
tuntemus on keskeistä pyrittäessä arvioimaan
koko järjestelmän luotettavuutta. Toisaalta
järjestelmän osuus koko laitoksen
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turvallisuuden kannalta on ymmärrettävä,
tällöin laitoskohtaisen PSA:n ja siinä käytettyjen menetelmien tuntemus on varsin tärkeää.
Raportin painotukset ovat luotettavuusieknisiä
ja raportissa pyritään arvioimaan todennäköisyyspohjaisten menetelmien käyttökelpoisuutta automaatiojärjestelmien lisensioinnissa
myös ei-Iuotettavuusteknisestä näkökulmasta
katsoen.
VTT:n Sähkö-ja automaatiotekniikan laboratorio on suorittanut samaa aihepiiriä koskevia
tutkimuksia (ks. Hanhijärvi (1991), (1992) ja
Harju (1991)). Näissä projekteissa ei ole otettu
erityisen vahvaa kantaan todennäköisyyspoh jäisiin tai luotettavuusanalyyttisiin lähestymistapoihin, mutta soveltuvin osin myös niissä
saavutettuja tuloksia on hyödynnetty.
Raportissa käsitellään ohjelmiston luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä (luku 3), tehdään
suppea katsaur formaaleihin suunnittelumenetelmiin ja niiden merkitykseen (luku 4).
kuvataan kvalitatiivisia ohjelmiston luotettavuusanalyysimenetelmiä (luku S), esitellään
kvantitatiivisessaluotettavuusanalyysissakäytettäviä käsitteitä ja malleja (luku 6). ohjelmistometriikoita (luku 7), arvioidaan menetelmien
sopivuutta PSAiin ja tarkastellaan mahdollisuuksia ohjata ohjelmoitujen automaatiojärjestelmien testausta PSA:n avulla (luku 8) sekä
annetaan suosituksia menetelmien käytöstä
(luku 9). Raportti on luonteeltaan kirjallisuuskatsauksenomainen.
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2 KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN KUVAUS

Tässä raportissa käytetään monia ohjelmistoihin
ja niiden virheisiin liittyviä käsitteitä, joiden
määrittelyt eivät välttämättä ole yhdenmukaisia
vastaavien laitteistoja koskevien käsitteiden
kaassa. Pääsääntöisesti käytetyt käsitteet määritellään tässä raportissa siinä yhteydessä, jossa
ne ensimmäisen kerran esiintyvät. Raportin
luettavuuden kannalta on kuitenkin syytä esittää
jo nyt joidenkin keskeisten käsitteiden sisältö.
Käsitettä "luotettavuus" pidetään tässä pääasiassa yleiskäsitteenä, joka ilmaisee tarkasteltavan
kohteen kykyä toimia vaaditulla tavalla vaadituissa olosuhteissa. Jos käsitettä käytetään tästä
poikkeavalla tavalla, se ilmoitetaan asiayhteydessä.
Luotettavuus heikkenee kohteessa olevien
vikojen tai virheiden takia. Ohjelmiston yhteydessä käytettynä näillä käsitteillä on huomattavan erilainen sisältö kuin laitteiston tapauksessa. Tämä.) vuoksi on katsottu tarpeen esitellä niitä perinpohjaisemmin omassa luvussaan
(luku 6.1). jossa määritellään myös joitakin
ohjelmistoihin tai ohjelmiin liittyviä käsitteitä.
Luotettavuusanalyysilla tarkoitetaan (jäljitellen
standardin SFS 3750 (1986) riskianalyysin
määritelmää) selvitystä, jossa järjestelmällisesti
ja objektiivisesti tunnistamis-, mallintamis- ja

laskentamenetelmien avulla esitetään ja arvioidaan tarkasteltavan kohteen luotettavuutta.
Kvalitatiivisetluotettavuusanalyysin menetelmät
määritellään kuvaustensa yhteydessä (luku S),
jossa määritellään myös muutamia formaaiimpia käsitteitä kuten Petriverkot. Kvantitatiivisen
luotettavuusanalyysin käsitteet määritellään
niinikään niiden esittelyn yhteydessä (luku 6).
Todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen
analyysiin liittyviä käsitteitä ei ole katsottu
tarpeelliseksi määritellä erikseen. Sama koskee
myös sellaisia yleisesti tunnettuja luotettavuustekniikan käsitteitä kuten redundanssi, yhteisvika ja di vers* teetti.
Todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin
käsitteisiin viitataan tässä raportissa tavan
takaa. Ne oletetaan lukijan tuntemiksi, minkä
vuoksi niitä ei määritellä. Riittävän tarkat
määrittely löytyvät mm. STUK:n ydinvoimalaitosalueesta YVL 2.8 (1987).
Ohjelmistometriikat ovat tunnuslukuja, jotka
kuvaavat ohjelmiston piirteitä yksittäisellä
luvulla. Kyseiset metriikat määritellään yksityiskohtaisesti omassa luvussaan, missä yhteydessä annetaan myös metri ikoiden laskennassa sovellettavien käsitteiden määritelmät tarpeen mukaan. Ohjelmistojen testaukseen liittyviä käsitteitä käytetään tässä raportissa yleiskielen omaisesti, eikä niitä määritellä täsmällisesti.
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3 OHJELMISTON LUOTETTAVUUTEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Ohjdmiston tai ohjelmoituun automaation
perustuvan turvallisuusjärjestdmän luotettavuus. kuten minkä tahansa järjestdmän luotettavuus riippuu monesta tuotteen eri dinkaaren
vaiheeseen liittyvästä tekijästä. Luotettavuus
yleiskäsitteenä on osa ohjdmistotuotteen laatua,
eikä sen luonnehdintaa voida irrottaa laadun
luonnehdinnasta. Laatu muodostuu ohjdmiston
kyvykkyydestä, d i siitä. mikn ohjdmisto
toimii ajatellussa käyltöynipmstössään. Se
määräytyy ohjdmistoon rakennetuista seikoista,
kuten vikasietoisuudesta ja siitä kehitys, ja
ylläpitoprosessista. jonka tuloksena ohjelma
syntyy ja jatkaa toimintaansa. Ohjdmiston
laatua voidaan kehittää erilaisilla työkaluilla ja
menetelmillä (ks. Hanhijärvi (1992)).
Ohjelmiston laatua .oidaan luonnehtia käsitteellä eheys. Sillä tarkoitetaan sellaista tuotteen
ominaisuutta, joka kuvaa tuotteen vahvuutta
tarKoituksdlisia ja tarkoituksettomia vikoja,
virheitä vikaantumisia tai muita puutteita vastaan. Eheys siis luonnehtii oletettujen spesifikaatioiden täyttymistä missä tahansa tuotteen
elinjakson vaiheessa ja tuotteen attribuuttien
(suorituskyky jne.) täyttymistä tiettyyn asteeseen. Se mahdollistaa jäljitettävyyden spesifikaatioiden muodostamisessa läpi kaikkien
elinjakson vaiheiden.
Eheyden muodostuskeinot voidaan jakaa tukitoimintoihin ja muodostuskeinoihin. Easinmainittuja keinoja ovat projektinhallinta ja
varmistustoimet sekä dokumentointi. Varmistustoimia ovat konfiguraation hallinta, laadunvarmistus sekä verifiointi ja validointi. Konfiguraation hallinta on prosessi, jossa tuotteen
konfiguraatio identifioidaan elin akson diskreeteissä pisteissä tavoitteena valvoa konfiguraatiossa tapahtuvia muutoksia ja ylläpitää tuotteen
eheyttä ja jäljitettävyyttä. Laadunvarmistus
sisalta;« kaikki ne toimenpiteet, työkalut ja
tekniikat joita sovelletaan asetettujen laatuvaati
musien saavuttamiseksi Verifiointi ja validointi
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ovat toimintoja, joilla sdvitetään tuoneen suorituskyky ja spesifikaation mukaisuus.
Muodostuskdnoja ovat toteiitusmenetdinät ja
järjestdmän arkkitehtuurit. Toteutusmenetdmät
suuntautuvat tuotteen spesifiointi-, toteutus-,
integrointi ja ylläpitovaiheisiin. Toteutusmenetelmiä koskevia standardeja on julkaistu huomattavasti (ks. Hanhijärvi (1992:). Arkkitehtuureilla tarkoitetaan järjestdmän ohjelmisto- ja
lartteistokomponenttien tai rakenneosien konfiguraatiota.
Ohjelmiston kyvykkyys riippuu myös sen
toimintaympäristöstä, joka yleensä voidaan
erottaa itse järjestelmästä. Ohjelmiston voidaan
ijatella toimivat kolmenlaisessa ympäristössä.
Lähi- tai läheinen toimintaympäristö tarkoittaa
kaikkia niitä lokaaleja resursseja, joista ohjelman toiminta on riippuvainen tai joihin se
vaikuttaa. Lähiympäristöön kuuluvat esimerkiksi käyttöjärjestelmä, laiteohjeimet jne.. Etäinen
toimintaympäristö tarkoittaa niitä, resursseja,
joiden kanssa ohjelmisto on välillisessä vuorovaikutussuhteessa (esim. anturit, laitteet). Ulkoinen toimintaympäristö koostuu niisiä resursseista ja prosesseista, jotka vaikuttavat ohjelmistoon muiden avustavien kyseiseen järjestelmään kuuluvien komponenttien kautta (esim.
käyttöhenkilöstö)
Järjestelmän luotettavuus määräytyy edelläkuvatuista piirteistä ja tekijöistä. Keskeisiä luotettavuuteen vaikuttava tekijöitä ovat näin ollet
kehitysprojektin laadunvalvonta periaatteet,
kehityksessä käytetyt menetelmät ja ohjelmiston
rakenne ja laajuus. Koko automaatiojärjestelmän luotettavuuteen vaikuttavat näiden tekijöiden lisäksi toimintaympäristöön liittyvät tekijät
ja laitteiston luotettavuus Kun luotettavuutta
pyritään arvioimaan laadullisesti tai kvantitatii
visesti. arvioissa on otettava huomioon kyseisten tekijöiden osuus.
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4 FORMAALIEN SUUNNITTELU- JA
VERIFIOINTIMENETELMIEN MERKITYS

Formaalien suunnittelumenetelmien tavoitteena
on mutxlosm ohjelmistoille vaatimukset, jotka
ovat yksikäsitteisiä ja varmistavat sen. että
toisaalta järjestelmä- ja prosessisuunnittdijat ja
toisaalta ohjelman toteutuksesta vastaavien
henkilöt ymmärtävät vaatimukset samalla tavalla. Formaaleja menetelmiä tarvitaan siksi, että
luonnollinen kieli ei kykene kuvaamaan määrittelyjä ja vaatimuksia yksikäsitteisesti ja tarkasti.
Toisaalta formaalit menetelmät mahdollistavat
tietokoneella tehtävän vaatimusten ja ohjelmien
analyysin ja verifioinnin.
Enemmistö ohjelmien virheistä liittyy tavalla tai
toisella ohjelmiston spesifikaatioihin (ks.
Leveson et ai (1991)). jolloin spesifikaatiomenetelmiä tarkentamalla voidaan saavuttaa
huomattava luotettavuuden parannus. Toisaalta
usein on mahdotonta sanoa, onko kysymys
spesifikaatiolähtöisestä ohjdmistovirheestä vai
virheellisestä spesifikaatiosta. Formaaleja menetelmiä soveltamalla ohjelman spesifikaatio
saadaan läpinälcyvämmäksi ja analysoitavammaksi. mikä mahdollistaa myös spesifikaatiovirheiden tunnistamisen.
Berg et ai (1992) pitävät formaalien menetelmien käyttökohteena sek.» ohjelman verifioinnin
tai oikeellisuuden todistuksen että ohjelman
spesifioinnin. Formaalissa ohjelmasuunnittelussa ja toteutuksessa on nähtävissä kuusi vaihetta:
I) tarkasteltava järjestelmä kr ivataan jollakin
formaalilla spesifikaatiolla. 2) spesifikaatio
osoitettaan i.yvinmuodostetuksi. siten että sen
syntaktinen oikeellisuus j;i semanttinen johdonmukaisuus tarkastetaan. 3) spesifikaatio todetaan järjestelmän vaatimuksia vastaavaksi. 4)
spesifikaatiota käytetään ohjelman toteutuksessa. 5) ohjelma todetaan spesifikaatioita vastaavaksi ja oikeelliseksi ja 6) ohjelma testataan
spesifikaation perusteella valitun tesrstrategian
mukaisesti.

Kaikki formaalit menetelmät perustuvat joihinkin loogisiin tai stnikturuintiteorioihin. Kun ne
on määritelty, koko kehitysprosessi perustuu
niihin. Teoriat määrittelevät koko formaalin
menetelmän maailman, toisin sanoen kaikki ne
oliot ja reUatiot joita menetelmä kykenee käsittelemään. Loogisen teorian täytyy olla formaali, toisin sanoen jokaisen teorian lauseen totuus
ja epätotuus täytyy voida puhtaasti lauseen
rakenteen perusteella eli syntaktisesti, teorian
tulee olla lisäksi perusteltuja relevantti. Perusteltavuus merkitsee sitä. että kaikkien teorian
mukaan johdettujen lauseiden tulee olla tosia.
Tämä vaatimus toteutuu esimerkiksi silloin,
kun käytetty teoria perustuu ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikkaan. Relevanttius merkitsee shä. että teorian tulee vastata semanttisesti tarkasteltavaa järjestelmää.
Formaalit menetelmät perustuvat myös erilaisten (formaalien) kielten käyttöön. Näitä kieliä
ovat spesifikaatio-, ohjelmointi- ja loogiset
kielet. Spesifikaatiokieliäkäytetään järjestelmän
vaadittujen toimintojen kuvaamiseen ja ohjelmointikieliä toimintojen toteuttamiseen. Loogisia kieliä käytetään ilmaisemaan ko. formaalin
menetelmän lauseita, esimerkiksi ilmaisemaan,
että tarkasteltava järjestelmä todella toteuttaa
vaadi*at toiminnot.
Spesifikaatiokielen voidaan vaatia toteuttavan
muutamia keskeisiä ehtoja. Ensiksi, sekä spesifioijien että spesifikaation tarkastajien on voitava ymmärtää sitä. Tämä voi olla vaikeaa,
koska kysymys on pohjimmiltaan prosessisuunnittelijoiden ja automaatiosuunni.teVjoiden ja
ohjelmoijien välisestä kommunikaatiosta. Toiseksi, spesifikaatiokielen semantiikan on oltava
matemaattisesti riittävän voimakas. Kolmanneksi, sen on oltava yhteensopiva käytetyn ohjelmointikielen kanssa. Tärkeää on myös, että
kieli on riittävän ilmaisuvoimainen kuvaamaan
järjestelmää.
Il
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Formaaleja menetelmiä voidaan suunnittelun ja
spesifioinnin ohella käyttää järjestelmän validointiin eli kelpoistamiseen. Validoinnilla
tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään soittan'aan, että järjestelmän toiminnot vastaavat
spesifikaatioita ja täyttävät muutamia kriteereitä. Kriteerit voidaan ilmaista formaalin kielen
lauseina. Jos kyseisten kriteerien totuus voidaan
johtaa oletuksista käynäen sovsllettavan formaalin kielen päättelymekanistia, voidaan
järjestelmän oikeellisuus katsoa osoitetuksi.
Kanadan turvallisuusviranomainen
AECB
(Atomic Energy Control Board) sovelsi formaaleja menetelmiä arvioidessaan Darlingtonin
voimalaitoksen pikasulkujärjestelmiä (ks. Parnas et ai. (1991)). Tässä yhteydessä sovellutussa menettely?: ä oli neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa dokumentoitiin formaalisti ohjelmiston vaatimukset. Toisessa vaiheessa suunniteltiin ja dokumentoitiin modulien rakenne.
Kolmas vaihe oli ohjelmatoimintojen dokumentointi, ja neljäs vaihe keskittyi ohjelmiston
arviointiin.
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Edellä esitetty relaatiojoukko perustuu automaatiojärjestelmän systeemiteoreettiseen malliin, mikä on tietesti varsin luonnollinen lähtökohta. Hyvin samanlaisiin muotoiluihin joudutaan aina yritettäessä kehittää formaaleja säätöjärjestelmien ohjelmiston vaatimuksia (ks.
Leveson et ai (1991) ja (1992)).
Relaatioiden kuvauksen yhteydessä esitellään
myös kaikki kyseeseen tulevat muuttuja ja
niiden arvoalueet. Vaatimusten esittäminen
formaalisti esim. edellä esitettyjen relaatioiden
muodossa saattaa olla vaikeaa ja on olemassa
vaara, että prosessi-insinöörit eivät ymmärrä
käytettyä esitystapaa. Ymmärtämistä voidaan
helpottaa esittämällä relaatiot taulukoina tai
jossakin muussa yksinkertaisessa muodossa
esimerkiksi graafisesti.

AECBrn lähestymistavan toisessa vaiheessa
esitetään tarkasteltavan järjestelmän modulijako. Mikäli modulijako ei ole oikea, koko järjestelmästä voi tulla monimutkaisempi kuin
moduloimaton järjestelmä, mikä ei tietenkään
ole toivottavaa. Oikein moduloitu järjestelmä
voidaan tarkastaa osa osalta, jolloin työskentely
Ensimmäisessä vaiheessa syntynen dokumentin on tehokkaampaa. Modulointiperiaatetta kutsusisältö on seuraavien relaatioiden yksityiskoh- taan joskus informaation kätkennäksi (engl.
information hiding), ja sen muotoja ovat objektainen esitys ja kuvaus:
tiorientoitunut ohjelmointi ja abstraktit tietotyypit (ki. Parnas et ai (1991)). Sen tavoitteena on
1.
REO(m',c')
hallita järjestelmän monimutkaisuutta, jolloin
2.
IN(m',i')
ohjelmoijan ei tarvitse kiinnittää huomiota
3.
OUTKc')
muiden modulien ominaisuuksiin ohjelmoides&.
NAT(m',c')
saan yhtä modulia. Moduloinnin kunnollinen
5.
SOF(i',o'),
suorittaminen edellyttää täsmällisiä rajapintamissä m' on tarkasteltavan järjestelmän mitatta- määrittelyjä, jotka onnistuvat parhaiten jollakin
vien fysikaalisten suureiden arvoja kuvaava formaalilla esityksellä, Parnas et ai (1991)
vektori (hetkellä t), c1 on ohjattavien muuttujien suosittelevat informaation kätkentää kaikkiin
arvoja kuvaava vektori ja i' (o11 on tietokoneen automaatiojärjestelmiin.
inputrekisterien (outpurekisterien) arvoja kuvaava vektori. REQ on relaatio, joka kuvaan Ohjelman toimintojen dokumentointi perustuu
sellaista järjestelmän käyttäytymistä, joka salli- siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että mikä
taan. NAT-relaatio kuvaa sitä käyttäytymistä, tahansa deterministinen ohjelma kuvaa aina
joka on luonnonlakien mukaan mahdollista ja saman lähtötilan samalle lopputilalle, toisin
SOF-relaatio kuvaa ohjelman käyttäytymistä. sanoen, ohjelma on tavallaan funktio. KäytänSOF- relaation täytyy olla REQ relaation osa- nössä tällainen funktion on varsin monimutjoukko, toisin sanoen, järjestelmän tulee käyt- kainen ja epäjatkuva, eikä sitä voida esittää
täytyä ainostaan sallitulla tavalla. IN- ja OUT- yksinkertaisesti. P.rnas et ai 0991) kuvaa
relaatiot kuvaavat input- ja output-välineiden näitä funktioita taulukkojen avulla. Taulukot
käyttäytymistä.
sisältävät predikaatteja, jotka ilmoittavat tai
12
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jakavat funktioiden määrittelyalueen osiin, ja
kuvaavat järjestelmän tilojen luokkia. Lisäksi
taulukoissa esitetään ohjelman muuttujat. Taulukko esittää lausekkeet, jotka määrittelevät
muuttujien arvot kussakin alkutilaluokassa.
Formaaliksi tämän lähestymistavan telkee se,
että lausekkeet on muotoiltu formaalilla kielellä
(joka perustuu predikaattilogiikkaan).
Formaalina menetelmänä pidetään tai voidaan
pitää hyvin monenlaisia lähestymistapoja. Periaatteessa jo yksinkertainen lohkokaavioesitys
on formaali, koska se voi perustua täsmällisesti
määriteltyihin sääntöihin. Tässä mielessä myös
jatkossa esitettävät Petriverkot ja ohjelmistovikapuu ovat formaaleja menetelmiä, joilla on
oma esityskielensä ja semantiikkansa. Mitä
monimutkaisempi ja täsmällisempi käytetty
kieli on, sitä täsmällisemmin ja aukottomammin
voidaan ohjelma spesifioida ja suunnitella.
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Toisaalta kasvava monimutkaisuus kielessä vaikeuttaa enemmän tavallisten prosessi-insinöörien mahdollisuuksia ymmärtää spesifikaatiota.
Toisaalta formaalitkaan menetelmät eivät takaa
spesifikaation oikeellisuutta suhteessa prosessista tuleviin vaatimuksiin, jolloin korostuu muiden, mahdollisesti kvalitatiivisten Iuotettavuusja riskianalyysimenetelmien käyttö.

Formaalien menetelmien soveltaminen on
ilmeisesti tärkeää ja hyödyllistä. Niiden käyttö
tullee yleistymään entisestään, kun ammattitaitoisten henkilöiden määrä kasvaa. Tässä raportissa ei voida mennä syvälle kyseisten menetelmien hienouksiin, mutta siitä huolimatta formaalien menetelmien käyttöä voidaan suositella
jopa sisällytettäväksi ohjelmoidun automaation
hyväksymisrutiiniin.

13
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5 KVALITATIIVISET LUOTETTAVUUSTARKASTELUT

5.1 Ohjelmistojen turvallisuustarkastelun menetelmiä

kasteluihin ja erilaisten turvallisuusmatriisien
käyttöön.

Ohjelmistojen turvallisuusanalyysin tavoitteena
ovat järjestelmän turvallisuutta heikentävien
tekijöiden tunnistaminen ja vähentäminen,
turvallisuusvaatimusten asettaminen ja allokointi, suunnittelun ohjaaminen ja avustaminen,
jäännösriskin hallinta ja arviointi ja ohjelmiston
laadun varmistaminen.

SRHA on menetelmä, joka perustuu PHA.n
tuloksiin, ja jonka avulla tunnistetaan ohjelmisto- tai ohjelmiston spesifikaatioperäiset turvallisuutta heikentävät tekijät. Analyysin tulokset voidaan koota ohjelmiston turvallisuusmatriisiin. Sekä SRHA:n että PHA:n turvallisuusmatriisien sovelluksissa otetaan huomioon
mahdollisten onnettomuuksien arvioidut seuraukset ja tapahtumien alustavat todennäköisyydet. Ydinvoimalaitoksen ohjelmoitujen
automaatiojärjestelmien analyysissa kyseiset
menetelmät eivät antane kovinkaan paljon uutta
tietoa, jos käytettävissä on ainakin alustava
laitoskohtainen PS A.

Ohjelmistojen turvallisuusanalyysia varten on
kehitetty monia erilaisia menetelmiä. Ne ovat
yleensä varsin yhdenmukaisia laitteistojen
turvallisuusanalyysin
menetelmien
kanssa
(McKinlay 1991). Menetelmistä mainittakoon
alustava turvallisuusanalyysi (engl. Preliminary
Hazard Analysis), PH A, ohjelmiston vaatimusten turvallisuusanalyysi (engl. Software Requirement Hazard Analysis), SRHA, osajärjestelmän turvallisuusanalyysi (engl. Subsystem
Hazard Analysis], SSHA, järjestelmän turvallisuusanalyysi (engi. System Hazard Analysis),
SHA, käytön ja huollon turvallisuusanalyysi
(engl. Operating & Support Hazard Analysis),
O&SHA, ja vika-analyysi (engl. Failure Mode
and Effects Analysis), FMEA. Lisäksi on
sovellettu ns. piilopolkuanalyysia (engl. Sneak
Circuit Analysis, SCA, ks. Taylor, 1992).
PHA on alustava korkean tason suunnitteluvaiheessa sovellettava arviointimenetelmä, jolla
tunnistetaan turvallisuuteen vaikuttavia vaaratekijöitä ja määritellään järjestelmän turvallisuusvaatimukset. Sen avulla voidaan alustavasti
luokitella järjestelmästä koituvat riskit ja päättää, mitkä tekijät vaativat lisätarkasteluja, ja
mihin järjestelmän kohteisiin tarvitaan turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.
Lähestymistapa
perustuu ;hink- ja vvalkthrough-tyyppisiin tar14

SSHA on periaatteessa PH A :n jatkoa mentäessä
kohti täsmällisempää osajärjestelmä suunnittelua. SHA:n avulla pyritään tunnistamaan ne
vaaratekijät, jotka syntyvät integroitaessa osajärjestelmä suunnitelmia kokonaisuudeksi.
O&SHA tuottaa informaatiota järjestelmän käytön ja huollon tuottamista Iisäriskeistä.
FMEA on vioista seurauksiin etenevä tarkastelu, joka on tuttu laitteiden luotettavuusanalyysista. FMEA:n (=VVA) muotoilun
ohjelmistotyöhön on esittänyt mm. Reifer
(1979) jo 1970-luvulla. Reiferin mukaan ohjelmiston VVA:iin kuuluu toisaalta virhetoiminto
jen tunnistaminen ja toisaalta virheiden eliminointi. Virhetoimintojen tunnistaminen tehdään
viidessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
tarkastellaan ohjelmiston spesifikaatiota, jolloin
tunnistetaan kriittiset tekijät. Tunnistamisessa
keskitytään huolellisesti niihin ohjelmalle määriteltyihin tehtäviin, joiden suoritus oikeassa
järjestyksessä on tärkeää. Toisessa vaiheessa
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tarkastellaan kuinka tunnistetut virhetoiminnat
voivat kytkeytyä toisiinsa, ja miten virheiden
aikariippuvuus ilmenee. Tulokset kootaan
listoihin, joissa arvioidaan myös virheiden
tärkeyttä. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan
kyseisten virhetilanteiden esiintymismahdollisuutta. Jatkossa analyysia toistetaan ja hienonnetaan tarpeen mukaan. Lopulta muodostetaan
ohjelmaa koskevia parannusehdotuksia.
Piilopolkuanalyysi, SCA, paikallistaa piilevät
häiriöketjut, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Taylorin (1992) mukaan analyysissa
tarkastellaan aluksi ohjelmallisesti ohjatun
laitteiston virhetoimintoja jollakin tavanomaisella riskianalyysimenetelmällä. Näin tunnistetut vaaralliset tilanteet ovat varsinaisen ohjelmistotarkastelun perusta. Tunnistusmenetelmä
hakee ne ohjelman ulostulot, jotka voivat johtaa
epätoivottuun tai virheelliseen ohjaukseen.
Näiden ulostulojen syyt haetaan etenemällä
taaksepäin ohjelmarakenteessa ottaen huomioon
normaalit ohjelman toimintaan liittyvät loogiset
ehdot, mahdolliset laitevikojen aiheuttamat
lisähäiriöt ja ohjelman datan saastumisen (engl.
corruption) aiheuttamat tapahtumat. Lopulta
päästään ohjelman sisäänmenoihin, ja tavallaan
on saatu aikaan ohjelmiston vikapuu. On huomattava, että SCA ja siihen liittyvä ohjelmistovikapuu (siten kuin Taylor (1992) näyttää sitä
soveltaneen) ei perustu ohjelman kontrollirakenteita vastaavien vikapuiden käyttöön. SCAmenetelmän etu on se, että se ottaa huomioon
laitteiden ja ohjelmiston rajapinnan, ja se, että
se on suhteellisen helppotekoinen. On kuitenkin
luultavaa, että kyseisen menetelmä soveltuu
vain alustavaan analyysiin toisin kuin jatkossa
tarkemmin esiteltävä ohjelmistovikapuu.
Barbet ja Vallee (1992) korostavat toiminnallisen analyysin merkitystä ohjelmoitavien järjestelmien turvallisuustarkastelussa. Toiminnallinen analyysissa voidaan soveltaa ohjelmistoprojektin arviointimenetelmiä, FMEA-tyyppisiä
lähestymistapoja, testejä ja muita mitä monir .isimpia menetelmiä. Oleellinen osa toiminnallista analyysia on alustava riskitarkastelu, joka
vastaa edellä esitettyä PH A-tarkastelua.
Ranskassa on myös sovellettu seuraavassa
esiteltävää AEEL-menetelmää (Analyse des
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Effects des Erreurs du Logiciel, Darricau ja
Hourtolle (1992)). AEEL on vika- ja vaikutusanalyysin tapainen ja siitä edelleen kehitetty
menetelmä, jota on muunneltu ohjelmistoanalyyseihin sopivaksi. Analyysissa on kolme
varsinaista vaihetta; riskianalyysi, alustava
AEEL ja yksityiskohtainen AEEL. Lisäksi
menetelmään kuuluu erityinen synteesivaihe.
Riskianalyysivaiheessa tehdään alustava lista
mahdollisista järjestelmätason vikatapahturnista
ja arvioidaan niiden vakavuus. Tarkoitusta
varten muodostetaan kriittisyys- (tai vakavuus-)
asteikko. Mahdollisten tapahtumien tunnistaminen tehdään intuitiivisesti ja kvalitatiivisesti
lähtien käytettävissä olevista dokumenteista
(spesifikaatiot, käyttöohjeet) (ja käyttäen hyväksi vastaavanlaisista projekteista saatua kokemusta). Kullekin tapahtumalle annetaan alustava kriittisyysarvo.
Alustavasi \EEL-vaiheessa kullekin tunnistetulle tapahtumalle etsitään sen toteutumisehdot
(hardware viat, operaattoriviat, yksittäiset tai
moninkertaiset ohjelmointivirheet). Kutakin
tapahtumaa arvioitaessa laaditaan kuvaus siitä,
mihin toimintoon kyseinen ei-toivottu tapahtuma liittyy ja selvitetään mitkä laitteet ja ohjelmat ovat mukana. Kuvauksen jälkeen tapahtuma muotoillaan vikapuuksi. Vain ne haarat,
joihin sisältyy ohjelmointivirheitä, kehitetään
eteenpäin spesifikaation ym. dokumentoinnin
tietojen perusteella. Lisäksi arvioidaan tapahtuman odotettavissa olevien seuraukset ja arvioidaan tapahtuman kriittisyysluokka. Tässä vaiheessa tehdään myös ehdotuksia riskin pienentämiseksi, ja määritellään lisätutkimusten tai
-testausten tarve.
Alustavan AEEL:n yhteenvetona saadaan lista
ohjelmista, jotka voivat kontribuoida vikapuiden oletettuihin tapahtumiin. Tämän perusteella valitaan ohjelmat, joille tehdään yksityiskohtainen AEEL.
Valintakriteereinä ovat
tapahtuman kriittisyys ja kuinka usein vika
esiintyy vikapuussa.
Yksityiskohtaisessa AEEL-vaiheessa kunkin
valitun ohjelman kaikki proseduurit analysoidaan ottaen huomioon kaikki potentiaaliset viat
(esim. laskuvirhe kokonais- tai reaalilukujen
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käsittelyssä, alustusvirhe, väärä boolen-arvo,
HW:n takia muuttunut arvo, virhe parametrin
välittämisessä aliohjelmalle). Lisäksi arvioidaan
vikojen syitä (esim. mallintamisvika, koodausvika, tyyppien ja dimensioinen virheellinen
määrittely, "bugi", vika kääntäjässä). Tulokset
kootaan AEEL-lomakkeisiin, joissa kuvataan
tarkasteltavan ohjelmaosan tunnus, tutkittu
toiminto, mahdollinen virhe, seuraus ohjelmassa, havaitsemistapa, kompensaatio, seuraus
toimintatasolla, huomautukset ja suositukset. AEEL-Iomake vastaa suhteellisen tarkasti tavanomaista VVA-lomaketta, johon se perustuukin. AEEI :n VVA lomake on kuvassa 1.
Synteesivaiheessa tunnistetun vikaantumismahdollisuudet lajitellaan tapahtuman mukaan,
proseduurit luokitellaan pienenevän kriittisyysluokan mukaan, ja laaditaan toimenpiteiden ja
suositusten yhteenveto.
AEEL-menetelmän sukulainen on Toolan
(1992) hiljattain raportoima lähestymistapa,
joka soveltuu konseptisuunnittelu- ja määrittelyvaiheessa vaiheessa olevan automaatiojärjestelmän kvalitatiiviseen turvallisuusanalyysiin.
Menetelmä (SCRAM, Safe Control Requirements Analysis Method) koostuu kahdesta
vaiheesta. Aluksi selvitetään kohteen mahdolliset vaaratilanteet alustavasti; tässä yhteydessä
tarkastellaan prosessissa olevia aineita ja olo-

Kohde

Tarkastuta*
toiminto

Mahdollinen
virhe

suhteita ja määritellään jo joitakin vastatoimenpiteitä. Vaiheeseen kuuluu myös alustava turvallisuusmerkityksen arviointi sopivaa luokittelua käyttäen. Toisessa vaiheessa tehdään poikkeamatarlcastelutyyppinen analyysi prosessiyksikkötasolla. Menetelmää on sovellettu muutamiin tapauksiin.

5.2 Ohjeimistovikapuu
5.2.1 Vikapuun periaate
Ohjeimistovikapuu juontaa juurensa tavanomaisesta teknisten järjestelmien analyysissa sovelletusta vikapuusta. Sen avulla pyritään varmistautumaan siitä, että ohjelmistoa hyödyntävä järjestelmä vastaa spesifikaatioita. Sitä on hyödynnetty myös teollisissa ohjelmistoprojekteissa,
lähinnä ilmailu- ja sotateoll isissä hankkeissa
(Leveson ja Harvey, 1983, Leveson et ai,
1991). Ydinvoima-alan sovelluksista voidaan
mainita Ontario Hydron analyysit (Browman,
et ai, 1991).
Vikapuu ajatuksena on lähteä tarkastelemaan
jotakin epätoivottua tapahtumaa hakemalla sen
mahdolliset syyt. joita voidaan yhdistellä vikapuun porteilla (ohjelmistovikapuun tapauksessa
lähinnä "JA"- ja "TAI"- porteilla). Kun ohjelmiston analyysissa on edetty niihin ohjelman

Virheen vaikun» virheen
ohjelmassa
havaitsemis
tapa

Virheen
kompensoin
t

virheen
vaikutus
toimintoihin

Hoonauruk
set ja
suositukset

Kuva l. AEF.L-menetelmän WA-lomake Darrkaunja Hnurtolkn (1992) mukaan.
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piirteisiin, jotka liittävät ohjelman ympäristöönsä, kaikki ohjelmalle asetetut korkean tason
vaatimukset ovat tulleet kupatuiksi ohjelman
toimintojen avulla loogiseksi kokonaisuudeksi.
Ohjeimistovikapuun lähtökohta on koko tarkasteltavan järjestelmän vikapuu, jonka kriittisiä
ohjausvirheitä kuvaavia tapahtumia selitetään
ohjelmistovikapuuHa. Ohjelmistovikapuu liittää
järjestelmän vikoih.'.i (jotka ovat ohjelman virheellisiä tulopuuttujien arvoja) ohjelmiston
inputit. Toisin sanoen ohjelmistovikapuu kuvaa
ohjelman polut, jotka johtavat virheellisiin tulomuuttujien arvoihin tai osoittaa parhaassa tapauksessa, että kyseisiä polkuja ei ole olemassa. Analyysilla pyritään siis osoittamaan, että
ohjelma ei koskaan johda tunnistettuihin vaarallisiin virheellisiin tiloihin. Lisäksi voidaan
osoittaa, että ohjelma ei johda sinänsä ohjelmallisesti oikeisiin, mutta vaarallisiin tiloihin.
Tämä on mahdollista (teoreettisesti), koska
analyysi perustuu järjestelmä spesifikaatioon
eikä ohjelman vaatimusspesifikaatioon.
Vikapuun tavoitteena on osoittaa, että ohjelma
ei johda tiettyihin tilanteisiin, voidaan tarkastelu toteuttaa perustamalla se käänteiseen todistustapaan. Tosin sanoen osoitetaan, että vastaoletuksista seuraa ristiriita. Ohjelmiston vik.''puuanalyysissa postuloidaan tapahtuma, että
ohjelma tuottaa tietyn virheellisen tilanteen, ja
osoitetaan, että tämän tilanteen saavuttaminen
on looginen ristiriita. Vikapuuta konstruoitaessa
voidaan tiettyjen puiden haarojen edelleen
käsittely lopettaa heu kun tällainen looginen
ristiriita kohdataan. Tällöin on tavallaan osoitettu, että vaarallinen tilanne on loogisesti
mahdoton.
Leveson et ai (1991) esittävät kuinka ohjelmistovikapuuta voidaan soveltaa ADA-kieliseen
ohjelmaan. Aiemmassa artikkelissa (Leveson ja
Harvey (1983)) tarkasteltiin Pascal-kielen vika
puu rakenteita. Lähestymistapa ei ole millään
muotoa rajoitettu ADA-kieleen, koska vastaavat
vikapuurakenteet voidaan toteuttaa periaatteessa
minkä tahansa ohjelmointikielen kontrollirakenteille Vikapuurakenteiden toteutus on eräässä
mielessä ekvivalenttia ohjelmointikielen lauseiden virhesemantiikan määrittelyn kanssa.
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Ohjeimistovikapuun rakenteet voidaan määritellä käyttäen tavanomaisia vikapuun symboleita.
Määrittelyssä oktetaan, että tarkasteltava lause
aiheuttaa kriittisen tapahtuman tai virheen,
jonka jälkeen kyseinen tapahtuma selitetään
alemman tason tapahtumilla. Tämä on periaatteessa täsmälleen sama lähestymistapa kuin
ohjelmien formaalissa ja aksiomaattisessa verifioinnissa sovellettu ajattelutapa, missä johdetaan heikoimmat ehdot sille, että kriittinen
tapahtuma voi esiintyä. Jos löydetyt heikoimmat ehdot eivät voi olla tosia, voidaan päätellä,
että kriittinen tapahtuma on mahdoton. Ohjelmistovikapuussa tämä "«taa ristiriitaa, jolloin
vikapuun haaraa ei enää u. 'itse tarkastella. Jos
taas heikoimmat ehdot osoittautuvat tosiksi,
voidaan päätellä, että ohjelma johtaa aina kriittisen tapahtuman esiintymiseen. Tässä tapauksessa ohjelma ei ole turvallinen, ja sen rakennetta täytyy muuttaa.
Ohjelmistovikapuu voidaan nähdä aksiomaattisen verifioinnin graafisena esitystapana, ja sen
voidaan katsoa ainakin periritteessa helpottavan
formaalin verifioinnin toteutusta.
Leveson et ai (1991) esittävät ohjelmistovikapuun perusrakenteet ADA-kielen sijoituskäskyille, IF-THEN-rakenteille, proceduurikutsuillle, CASE-käskyille,
looppirakenteilh,
prosessien
rinnakkaiskäsittelyyn
liittyville
rakenteille, poikkeuksien käsittelyrakenteille
sekä ENTRY-ja EXIT-rakenteille. Aiemmassa
artikkelissa käsiteltiin lähinnä Pascal-kielen
sijoituskäskyjä, IF-THEN-rakenteita, prosedunrikutsuja ja looppirakentcita kuten WHILEkäsky. Muutamia ADA-kielen vikapuurakenteita on koottu kuviin 2-5.
Sijoituskäskyä vastaava vikapuu on yksinkertainen. Sijoitusklsky aiheuttaa virheen, jos joko
virheellisen muuttujan arvon antaminen johtaa
virheeseen tai jos sijoituslauseketta ei voida
suorittaa tai laskea oikein. Lisäksi on mahdollista, että sijoitukseen liittyvä poikkeustilanteen
käsittely johtaa virheeseen. Poikkeustilanteen
käsittelyä varten on olemassa oma vikapuurakenne.
JF-THEN-rakenne voi johtaa virheeseen, jos
joko itse ehto- (IF) rakenteen arviointi johtaa
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on virheellinen silloin kun sekä itse ELSErakenne johtaa virheeseen ja kun ehto on

virheeseen tai jos rakenteen ELSE- tai THENrakenteet johtavat virheeseen. ELSE-rakenne
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THEN-rakenteille, joita voi tietenkin olla useampia samassa IF-THEN rakenteessa.

virheellisesti epätosi jo ennen IF-rakennetta.
Vastaavasti voidaan muodostaa vikapuun osa
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Froseduurikutsu johtaa virheeseen yksinkertaisesti siten, että proseduurin kutsun parametrit
aiheuttavat virheen tai itse proseduuri toimii
virheellisesti. ADA:n CASE- ja LOOP-rakenteiden vikapuut ovat vastaavalla tavalla yksinkertaisia.
Hieman monimutkaisempia vikapuita saadaan
ADA:n moniajoprosessointiin liittyville RENDESVOUS ja SELECT-rakenteille. RENDES
VOUS-rakenne suoritetaan, jos prosessiin
tuleen tiettyjen tehtävien suorittamista edellyttävä tilanne. Virhe voi syntyä, jos kyseistä tilannetta ei (virheellisesti) esiinny tai jos itse RENDESVOUS toimii tilanteen esiintyessä virheellisesti. Viimeksimainittu voi tapahtua kolmella
tavalla. Jos RENDESVOUS:iin välitetyt parametriarvot ovat virheellisiä, syntyy virhe.
Lisäksi on mahdollista, että kutsun ACCEPTrakenne on virheellinen eikä tai että kutsuttu
tehtävä lakkautetaan, jolloin kutsuvaan tehtävään välittyy poikkeus; tällöin on tarkasteltava,
voiko -.yseinen poikkeusrakenne aiheuttaa virheen. Vaikeampaa on muodostaa vikapuu sille,
että RENDESVOUS:iaedellyttävää tilannetta ei
esiinny. Tämä on mahdollista ensinnäkin silloin, kun rakennetta kutsuva tehtävä ei kykene
suorittamaan kutsua. Toisaalta on mahdollista,
että kutsuttu tehtävä ei kykene hyväksymään
tilannetta (ACCEPT vikapuussa). Lisäksi on
mahdo'lista, että kutsuttu tehtävä kykenee
hyväksymään tilanteen, mutta myös jokin
toinen tehtävä on kutsunut samaa tehtävää.
Tällöin kutsuttua rakennetta suoritetaan edelleen, eikä uutta kutsua synny. Kuten edelläolevasta ilmenee, on moniajotilanteiden käsittely vikapuulia (ja muutoinkin) varsin hankalaa.
Kuitenkin on ilmeistä, että juuri tämänkaltaisissa tehtävissä syntyy helposti virheitä nimenomaan turvallisuusjärjestelmien ohjaukseen
sovelletuissa ohjelmissa.
SELECT-rakenne on tavallaan RENDESVOUS-rakenteelle käänteinen, ja sen virheet
ilmenevät varsin samanlaisen logiikan mukaisesti. Vastaavasti sen vikapuurakenne on monimutkainen. Muiden ADA kontrollirakenteiden
vikapuut ovat suhteellisen yksinkertaisia, kuten
oheisista kuvista ilmenee.
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5.2.2 Esimerkki vikapuuanalyysin käytöstä
Ohjelmistovikapuun käyttö saattaa tuntua varsin
vaikealta, minkä vuoksi tarkastellaan oheista
liikennevalojen ohjaukseen liittyvää esimerkkiä
(Leveson et ai. 1991). Kahden tien (pohjoinenetelä, itä-länsi) risteyksessä olevien liikennevalojen ohjausjärjestelmän ajatellaan koostuvan
neljästä sensorista (yksi kullakin risteykseen
tulevalla tieosuudella) ja keskusohjaimesta.
Sensorit havaitsevat joka suunnasta risteykseen
tulevat autot. Jos liikennevalot (tiettyyn suuntaan) eivät ole vihreät, sensori ilmoittaa tulevasta autosta ohjaimelle, joka ohjaa valoja.
Auto pysähtyy odottamaan vihreää valoa. Jos
valo on vihreä, auto voi ohittaa risteyksen
pysähtymättä. Ohjain hyväksyy valonvaihtopyynnöt sensoreilta, ja muuttaa valot tarvittaessa. Kun ohjain vaihtaa valot yhteen suuntaan
vihreäksi, se pitää toiseen suuntaan olevat valot
vielä viisi sekuntia vihreinä, jotta tiellä man
doilisesti olevat autot ehtivät ohittaa risteyksen
pysähtymättä. Ennenkuin valo vaihtuu punaiseksi, sen täytyy pysyä keltaisena sekunnin
ajan, jona risteysalue ehtisi tyhjentyä. Kun valo
vaihtuu punaiseksi yhteen suuntaan, se muuttuu
vihreäksi toiseen.

Liikennevalojen ohjaus on toteutettu oheisella
ADA-kielisellä ohjelmalla (ks. kuva 6). Koska
ADA-kielessä kutsuttu tehtävä ei tiedä kutsuvaa
tehtävää, tarvitaan ohjelmassa erilliset alustukset (rivit 17-19 ja 45-47) liittämään kuhunkin
värinvaihtoon oikeat tulevien autojen suunnat.
Kyseinen suunta viedään ohjaimelle kun kukin
sensori edellyttää valojen vaihtoa. Kun auto
lähestyy risteystä ja se havaitaan sensorilla,
suorittaa kyseisen suunnan sensori käskyrivin
21. Risteyksen ohitus alkaa, kun ohjelman
suoritus käy läpi sensoritehtävän ohjelmarivin
24. Ohjelmaa koskeva vikapuu on muodostettu
kriittiselle tapahtumalle "KAKSI AUTOA
POHJOISESTA JA IDÄSTÄ OVAT RISTEYSALUEELLA YHTÄAIKAISESTI". Analyysi
etenee hakemalla tämän tapahtuman syyt ja
niihin edelleen vaikuttavat tekijät. Oheisen
kuvan 7 vikapuusta havaitaan, että kriittinen
tapahtuma voi syntyä usealla tavalla.
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1 procedure traffic n

2 type direction b(east,west^outlM>ortIi);
3 type color is(redjreUow,green);
4 type light_type is arrayfdirectkm) of color;
5 lights : light type := (green£reeajred>ed);
6 task type sensorjask b
7
entry iniUalize(nydir : in dwectim);
entry carjcomes:
8
9 end sensorjtask;
10 sensor: array(direction) orsensor_task;
11 task controller b
12 entry notify(dir: In direction);
13 end controller;
14 task body sensortask b
15 d i r : directior;
16 begin
17 accept initialixe(inydir: in direction)do
dir := mydir;
18
19 end initialize;
20 loop
accept car comes;
21
ir(lights(dir) /=green)theii
22
controllerjiotify(dir);
23
end if;
24
25 end loop;
26 end sensorjask;
27 task body controller b
28 begin
29 loop
accept notify(dir: in direction)do
30
case dir b
31
32
when east | west=>
lights := (green^reen/ed»red);delay 5.0;
33
lights := (ydkm,yellow/e«tjed);delay 1.0;
34
lights := (red^edgretn^rcen);
35
when south | north =>
36
lights := (raLred£reen£reen);dday 5.0;
37
lights := (red^tdjreilow,yeilow);delay 1.0;
38
ligths'.— (grcenigreenfredfred);
39
end case;
40
41
end notify;
42 end loop;
43 end controller;
44 begin
45 for dir in eastnorth loop
sensor(dir).initialize(dir);
46
47 end loop;
48 end traffic;
Kuva 6. Esimerkkiohjelma (Leveson et ai (1991)).
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Esimerkissä tarkastellaan tapausta, jossa Sensor(east) tehtävä on aktiivinen ohjaintehtävän
kutsumana, ja jossa ohjeimen tehtävä Sensor
(north, ohittaa RENDESVOt S kohdan (tyhjä
ELSE-osa). Tästä seuraa, että valo oli vihreä
kun auto pohjoisesta lähestyi risteystä, ja se
saapui risteykseen pys* ,. mätti. Vikapuun
mukaisesti tämä on mahdollista vain. jos kyseiset kaksi alitapahtumaa ovat tosia.

seuraava käsky on IF-lause (rivit 22-24). vikapuuhun liitetään IF-rakenteen vikapuurakenne.
Koska tiedetään. Sensor(north) tehtävä ohittaa
kohtauskohdan ohjaimen kanssa (THEN-osa) ja
että ELSE-osassa ei ole käskyjä, analyysia voidaan lopettaa tässä kohdassa i*Jtä indikoi edelleen kehittämänömän tapahtuman symboli vikapuussa).

Jona saataisiin selville, kuinica Sensor(north) Vikapuun vasemmanpuoleisen ha«ran analyysi
tehtävä ohittaa kohtauskohdan. on välttämätönt i on suoraviivainen. Jotta tehtävä ohittaisi kohtarkastella ohjelmaa alkaen riviltä 24. kuten tauskohdan. on pädettävä, että Lights(north) on
vihreä (kuva 8).
oheinen kuva 8 osoittaa Koska välittömästi
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Kuva 8. Esimerkkivikapuun osa (Leveson et ai f19910.
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Jos pohjoisen sensorin tehtävä tarkistaa tämän
ja ohjainiehtävä vaihtaa valot (Lights) itäsensoritehtävän käskystä, syntyy kilpailutilanne.
Jotta saataisiin selville, onko tämä tilanne
mahdollinen, on tutkittava itäsensoritehtävän
käyttäytyminen kohtauksessa ohjaimen kanssa.
Tämä on esitetty kuvan 9 vikapuussz. Jossa
tarkasu'laan tapahtumaa
"SENSOR(EAST)
TEHTÄVÄ KOHTAA OHJAINTEHTÄVÄN'
hyödyntäen RENDESVOUS-rakenteen vikapuuta. Ko. tapahtuma voi syntyä kolmella
tavalla, joista kaksi voidaan havaita välittömästi
mahdottomiksi. Tämä voidaan perustella sillä,
että tehtävän poistoa ei ole määritelty eikä
parametrien arvon määrittäminen voi olla
tapahtuman syy (ks. ohjelmarivi 23). Ensin
mainittu tapaus on ilmeinen, ja toinen perustuu
analyytikon tulkintaan. Ainoaksi tarkasteltavaksi vikapuu haaraksi jää siis RENDESVOUSrakenteen rungon (rivit 33-35) mahdollinen
virheellisyys. Ohjelman spesifikaation mukaan
risteysalueella olevalla autolla on yksi sekunti
aikaa poistua, ja tämän ajan valo on keltainen.
Rivi 34 ei näin ollen voi olla tapahtuman syy;
vastaavasti voidaan päätellä rivin 33 Delay-käskyn oikeellisuus.
Vaaratilanne voi syntyä myös siten, että yhden
sekunnin aika ei ole riittävä risteysalueen tyhjentymiseen. Tämä on spesifiointivirhe (ei
ohjelmavirhe), muna analyysi paljastaa myös
tällaisen virheen mahdollisuuden. Jäljelle jää
vielä rivin 33 lauseke "lights. = (green,green,reJ.red);", jota voidaan tarkastella sijoitusrakenteen vikapuulla. Ainoastaan sijoitusrakenteen vikapuun haara "ARVOJEN MUUTOS
AIHEUTTAA VIRHEEN" on oleellinen tässä.
Spesifikaation mukaan valojen ei sallita muuttuvan suoraan vihreästä punaiseksi. Kuitenkin,
jos edellinen kohtaus tapahtuu EAST- tai
VVEST-sensoritehtävien kanssa, on rivi 35
asettanut valot asentoon (red,red,green,green).
Tässä tapauksessa, sijoitus rivillä 33 muuttaisi
valot suoraan vihreästä punaiseksi.
Ylläoleva vikapuuanalyysi osoittaa, että tarkasteltu ADA-ohjelma voi olla osallisena vaarallisessa, vikapuun TOP-tapahtumassa jos kaksi
peräkkäistä kohtausta esiintyy joko EAST- tai
VVEST-sensoritehtävien kanssa ja kun NORTHsensoritehtävä tarkistaa valojen tilan välittö26
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mästi ennen toista kohtaamista. Ohjelman
täydellinen vikapuu on oheisessa kuvassa 7
(s. 24).
5.2.3 Vikapuun sovellusmahdollisuudet
Ylläoleva vikapuuesimerkki on yksinkertainen,
eikä sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä
menetelmän soveltuvuudesta. Vikapuu oli
helposti muodostettavissa. Saman ohjelman
arvioiminen muilla menetelmillä, esim. Petriverkoilla, olisi todennäköisesti ollut yhtä yksinkertaista.
Todellisissa ja laajemmissa tapauksissa täydellisen tila analyysin tai saavutettavuusanalyysin
tekeminen vaatii huomattavan työmäärän (ks.
Leveson et ai 1991), mutta sillä voidaan löytää
kaikki virheelliset tilat, eikä ainoastaan vaarallisiksi määritellyt tilat. Leveson et ai (1991)
mukaan ei ole mahdollista tehdä helposti arviota eri menetelmien kustannustehokkuudesta.
Leveson et ai (1991) mukaan vikapuutekniikkaa
ei ole toistaiseksi sovellettu laajoihin järjestelmiin.
Vikapuuanalyysissa on pohjimmiltaan kysymys
järjestelmällisestä "walkthrough-" tai "thinkthroughtarkastelusta". Oleellista on se, että vikapuuanalyysi voidaan haluttaessa keskittää pelkästään turvallisuuskriittisiin osiin. Tällöin
tarkastelun kohteeksi ei tarvitse ottaa koko
ohjelmaa, vaan osa siitä. On kuitenkin ilmeistä,
että sama voidaan tehdä myös muilla lähestymistavoilla. Vikapuumenetelmän etu on sen
helppous; voidaan kuvitella, että ohjelmointia
ja automaatiojärjestelmiä tunteva luotettavuusinsinööri voidaan kouluttaa tekemään myös
ohjelmistovikapuita suhteellisen nopeasti.
Tärkeä vikapuuanalyysin etu on menetelmän
nopeus. Leveson et ai (1983, 1991) toteavat,
että tutkimussatelliitin ohjausohjelman analyysi
vaati ainoastaan kaksi päivää. Tämä johtui
siitä, että ainoastaan 12% koko ohjelmasta
vaati tarkastelua. Edelleen (Leveson et ai
(1991). Bowman et ai (1991)) ydinvoimalaitoksen pikdsulkujärjestelmän (n. 6000 Pascal ja
Fortran riviä) analyysi voitiin toteuttaa kolmen
henkilötyökuukauden resursseilla. Vertailun
vuoksi todettakoon, että täydellinen saman

STUK-YTO-TR 53

SÄTEILYTURVAKESKUS

ohjelman verifiointi vaatii arvioita 30
henkilötyövuotta.
Vi kapuun soveltamista harkittaessa
kannattaa ottaa huomioon myös se
seikka, että ollakseen hyödyllinen ja
käyttökelpoinen vikapuun ei tarvitse
olla täydellinen. Käsittely voidaan
lopettaa jo aiemmin kuin kohdataan
looginen ristiriita, ja sen sijaan varmistaa ohjelma siten, että kohdatessaan
analysoimattomat kohdat ohjelma
huolehtii siitä, että vaaratilanteeseen ei
jouduta. Vikapuu tuottaa informaatiota
siitä, mitkä varmistukset ja poikkeustilannekäsittelyt ovat tärkeimpiä ja
mihin niitä kannattaa sijoittaa.
Vaaratilanteet syntyvät usein järjestelmän osien välisistä vuorovaikutuksista
ja rajapinnan huonosta määrittelystä.
Rajapinta ohjelman osien välillä koostuu niistä oletuksista, joita eri osilla on
toisistaan ja ympäristöstään. Polku
ohjelman osan läpi ohjelmistovikapuussa voi tunnistaa ja paikantaa ne
olosuhteet, joissa vaaratilanne on
mahdollinen. Jos tällaista polkua ei
ole, voidaan todeta, että kyseinen
vaaratilanne ei ole mahdollinen.
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Kuva 9. Esimerkkivikapuun osa
(Leveson et ai (1991)).
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Vikapuumenetelmän menestyksellisyys liittyy
siihen, että analyysin edetessä ongelmaa on
lähestyttävä toisesta näkökulmasta kuin varsinaiser ohjelman kehityksen aikana, mikä lisää
virheiden paljastumistodennäköisyyttä. Vikapuuanalyysi lähtee liikkeelle erillisistä tarkasteluista, joissa tunnistetaan vaaratilanteet, minkä
vuoksi sen avulla voidaan mahdollisesti paljastaa myös spesifikaation virheitä.

5.3 Petriverkkoihin perustuva
turvallisuusanalyysi
Petriverkko on rakenne, joka koostuu äärellisestä joukosta P = {Pi,p 2 ,--.,p 0 }, paikkoja
(engl. places), äärellisestä joukosta transitioita,
T = {ti,p 2 ,.-,t in }, inputfunktiosta I, outputfunktiosta O ja alkutilasta ^,:
I.T-P"
O.T-P"

Petriverkko on siis viisikko 4>=(P,T,I,0,|»0).
Petriverkko voidaan esittää graafisesti, jolloin
paikkoja kuvataan ympyrällä, transitioita palkeilla. Nuolet paikkojen ja transitioiden välillä
määrittelevät mitkä paikat ovat kunkin transition inputteja. Dynamiikkaa Petriverkon graafisessa esityksessä kuvataan paikkoihin sijoitetuilla pisteillä tai merkeillä, jotka vaihtavat
paikkaa verkon suorituksen edetessä. Transition
laukeaminen on mahdollinen silloin ja vain
silloin, kun sen jokaisessa inputissa on merkki.
Transition lauetessa merkit siirtyvät input
paikoista transition output paikkoihin.
Inputpaikan p, kertaluku transition tj suhteen
kyseisen paikan esiintymiskertojen lukumäärä
tarkasteltavan transition inputjonossa:
KfKPpKtp)
Vastaavalla taialla määritellään outputpaikan
kertaluku

Kun Petriverkkoja käytetään järjestelmän mallina, paikat tulkitaan ehdoiksi ja transitiot tapahtumiksi. Transition laukeaminen eli tapahtuman

28

esiintyminen on mahdollista silloin kun input
ehdot tulevat tosiksi, jolloin tapahtuman seurauksena output ehdot (output paikat) muuttuvat
tosiksi.
Petriverkon tila (eli kuvattavan järjestelmän
tila) määrittyy verkossa olevien merkkien
avulla. Niihin paikkoihin, joissa merkit ovat.
liittyvät ehdot ovat tosia. Järjestelmän tilan
muutos määräytyy tilanmuutos- tai siirtofunktion avulla:

6M"xT-N\
Jos siirtofunktio on määritelty pätee, että
missä
v<P)=v<P)-KplJty+1fPt><XrpMPfip
Siirtofunktio kuvaa siis sen miten verkon tila
vaihtuu mahdollisen transition tapahtuessa.
Tärkeä käsite Petriverkkojen yhteydessä on
saavutettavuus: tila p on välittömästi saavutettavissa tilasta fi jos on olemassa transitio tj
siten, että

Petriverkon *=(P,T,I,0,m) saavutettavuusjoukko tilalle fi ,R(#,fi) on pienin tilajoukko,
joka toteuttaa ehdot
1.

|»ert(<b,n)

2 u«eK(<t>,u)Au"=a(uyy), jollekin j,er-u-eÄ(<t>,u)
Saavutettavuusjoukko luettelee siis ne tilat,
jotka ovat saavutettavissa tilasta fi, ja jotka
voidaan saavuttaa toisistaan, tai, jos alkutila on
kiinnitetty, se on niiden tilojen joukko, joihin
verkon suorittamisen aikana joudutaan.
Oheisessa kuvassa 10 on yksinkertainen Petriverkko, joka kuvaa rautatieristeyksen sulkemistapahtumaa. Verkon paikat p,-p4 kuvaavat
junan tilaa, risteystä valvova tietokone on
kuvattu paikoilla p5-p,0, ja risteyksen sulkeva
puomi paikoilla p„ ja pI2. Transitiot kuvaavat
tapahtumia, joissa junan tila vaihtuu toiseksi
(t,-t,), tietokoneen tila vaihtuu (t4-t,) ja puomin
asento muuttuu (Vt,). Kun verkkoa suoritetaan.
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Approach

Before
Crossing

Up
P

< U->
l-

Within
Down
Railroad
Crossing
Cite
Put
Computer
Train

(a)
P - { P 1 .P 2 .P 3 . P 4.P 5 .P6' P 7- P 6- P 9 - P 10- I, n' P I 2 J
T = {t 1 .t 2 .t 3 ,t v t s ,t 6 ,i 7 }
M 0 = (1.0.0,0.0.1.0.0,0,0,1,0)

I(t2) = <P2I
l(t3) = {P3I

'('<) = OVV

0(t,) = {P r P s }
o(t 2 ) = iP 3 )
0{t<) = {P7.P9I
°N - *P6P10»
0(»,)-(P„l
0(l 7 ) = JP12I

i(t7) = {P 9 .P„f

Kuva 10. Esimerkki Petriverkosta (Leveson et al (1987)).
koko järjestelmän tila muuttuu oheisen saavutettavuus verkon mukaisesti. Saavutettavuusverkosta voidaan tunnistaa välittömästi vaaralliset tilat, joissa puomi on auki ja juna on vielä
risteysalueella.
Petriverkkoa voidaan kehittää edelleen ns.
ajoitetuksi Petri verkoksi, joka sisältää ylläesitettyjen perusrakenteiden lisäksi laukeamisaikafunktiot Min ja Max:
Min:T~Rrfax:T-R,

Transition t, sanotaan olevan laukeava hetkellä
r jos sen laukeaminen on ollut mahdollinen
jatkuvasti aikavälin [r,Min(tj)-r]. Laukeaminen
voi tapahtua millä tahansa hetkellä aikavälillä
iMin(tj),Max(tj)l. Verkon laajennus on mahdollista myös siten, että kuhunkin paikkaan liitetään yksinkertaisen ehdon sijasta monimutkaisempia predikaatteja ja attribuutteja.
Petriverkkojen käyttöä turvallisuustarkastelussa
ovat käsitelleet mm. Leveson ja Stolzy (1987).
Periaate on varsin yksinkertainen: ensin tunnis-
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tetaan järjestelmän vaaralliset tilat ja luokitellaan ne vakavuuden ja mukaan. Tunnistaminen
voi perustua joidenkin tavallisten riskianalyysimenetelmien käyttöön. Tämän jälkeen
laaditaan järjestelmää kuvaava petriverkko, ja
tarkastellaan, ovatko vaaralliset tilat saavutettavissa lähtien. Periaatteessa ajatus tuntuu lupaavalta, mutta teoreettisesti on voitu osoittaa, että
yleisen petriverkon saavutettavuusongelman
ratkaisu on eksponentiaalisesti vaativa (lähes
yhtä vaativa on myös yleinen vikapuun minimikatkosjoukkojen hakuprobleema, joka on loogisesti lähes sama ongelma).
Luotettavuusinsinöörin näkökulmasta petriverkko saattaa näyttää hankalahkolta, mutta tosiasiassa sen oppiminen ei liene kovinkaan vaativa tehtävä. Voi myös kuvitella, että sen voisi
suhteellisen helposti liittää ohjelmistovikapuita
hyödyntävään lähestymistapaan. Gill (1991) ehdottaakin näin tehtäväksi kehittämässään SALTmenetelmä (Safety Analysis Linkage Technique). Tämä on mahdollista, koska molemmat
lähestymistavat voidaan esittää formaalissa
muodossa. Vikapuuformalismin liittäminen
Petriverkkoanalyysiin pienentää verkon monimutkaisuutta ja työmäärää ja toisaalta kahden
menetelmän käyttö johtaa todennäköisesti tarkempaan virheiden tunnistamiseen.
Petriverkot ovat ensisijaisesti suunnittelumenetelmä, eikä turvallisuusanalyysimenetelmä. Jos ohjelmisto suunnitellaan Petriverkkoja käyttäen, voidaan niitä käyttää myös ohjelman turvallisuustarkastelussa. Jos ohjelma on
suunniteltu ilman Petriverkkoja, täytyy se
kuvata niillä ennenkuin vastaava turvallisuustarkastelu on mahdollinen. Tämä voi olla varsin
vaikea tehtävä.

5.4 Kehitys- ja käyttökokemusten
analyysi
Ohjelmallisesti toteutettujen järjestelmien käyttöV 'temusten ja tapahtuneiden virheiden analyysi auttaa tunnistamaan usein esiintyviä virhetyyppejä ja niihin liittyviä tekijöitä. Yleensä
tällaisia kokemuksia ei ole kerätty eikä dokumentoitu kattavasti, mikä vaikeuttaa analyysia

30

STUK-YTO-TR 53

ja johtopäätösten tekoa. Yksittäisten ohjelmien
käyttökokemuksia ei juurikaan ole julkaistu.
Mielenkiintoisen käyttökokemusanalyysin tarjoaa Levesonin ja Turnerin (1992) raportti tietokoneohjatun sädehoitolaitteen käyttöön liittyvistä ohjelmistoperäisistä onnettomuuksista. Raportti ei kuvaa mitään erityistä käyttökokemusten arviointimenetelmää, mutta siinä on esitetty
joitakin yleisiä johtopäätöksiä ohjelmistoperäisten onnettomuuksien luonteesta.
Levesonin ja Turnerin (1992) mukaan mikään
onnettomuus tai häiriö ei johdu pelkästään
"tietokonevirheistä" vaan hyvin monista kokonaisjärjestelmään liittyvistä tekijöistä. Sädehoitolaitteen onnettomuuksissa näitä tekijöitä oi ivat
käyttöohjeiden puute ja järjestelmän käytön
huono johto, yliluottamus ohjelmaa kohtaan
(mikä johti laitteistoteknisten lukitusten laiminlyönteihin, jolloin ohjelman virhetoiminto
aiheutti onnettomuuden). Muita tekijöitä olivat
huonot ohjelmointi- ja suunnittelukäytännöt ja
epärealistiset riskiarviot, joiden perusteella
ohjelmistoon luotettiin liikaa.
Onnettomuuksien arviointi paljasti yleensäkin
yliluottamuksen tietokoneohjelmiin, jolloin
muita turvallisuutta lisääviä käytäntöjä laiminlyötiin. Tämä on varteenotettava tekijä myös
ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien
tapauksessa.
Laitteistopohjaisia varmistuksia ja lukituksia
ollaan nykyisin poistamassa tai korvaamassa
ohjelmoidusti toteutetulla tekniikalla. Monissa
tapauksissa näitä lukituksia ohjataan ohjelmistoilla. Levesonin ja Turnerin (1992) mielestä
ohjelmistopohjaiset järjestelmät eivät voi olla
yksin toteuttamassa turvallisuustoimintoja.
Monesti onnettomuuksia tai häiriöitä arvioitaessa kuvitellaan, että kaikki häiriöt johtuvat
pelkästään laitteistosta. Kuitenkin häiriötarkasteluissa ohjelmiston osuus tulisi ottaa huomioon
jo alussa. Jos järjestelmästä tehty luotettavuustarkastelu kaiken lisäksi on tuottanut hyvin
pieniä virhetodennäköisyyksiä, voidaan helposti
jättää tunnistamatta ohjelman osuus tapahtuneissa onnettomuuksissa.
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On huomionarvoista, että tarkasteltavasta järjestelmästä oli tehty luotettavuustarkastelu
käyttäen tavanomaisia menetelmiä (vikapuu.
jne). Luotettavuusmalli ei ilmeisesti ottanut
huomioon ohjelmistovirheitä. Tätä oli perusteltu varsin tyypillisesti sillä, että ensinnäkin
ohjelmointivirheet oli poistettu laajalla testauksella, toiseksi, että ohjelma ei vanhene, ja
kolmanneksi, että tietokoneen toimintahäiriöt
johtuvat komponenttivioista. Tällainen, varsin
epärealistinen luotettavuusanalyysi saattoi johtaa myös puutteellisiin käyttöohjeisiin ja toimintatapoihin. Tapahtuneiden onnettomuuksien
jälkeen tehtiin uusi päivitetty luotettavuustarkastelu, jossa ohjelmistotapahtumia otettiin
huomioon. Kuitenkin, järjestelmän parannukset
perustuivat ensisijaisesti onnettomuuksien
tarkasteluihin.
Käyttökokemukset muista kuin juuri tarkastelun
alla olevista järjestelmistä eivät tietenkään auta
suoraan tämän järjestelmän luotettavuusanalyysissa. Niistä saatava apu perustuu siihen, että
käyttökokemuksista voi löytyä sellaisia häiriötilanteita, jotka ovat mahdollisia virhetekijöitä
joissakin tarkasteltavaa järjestelmää koskevissa
tilanteissa. Toisaalta virheetöntä toimintaa
osoittavat käyttökokemukset samantyyppisistä
ja osittain samoja moduuleja hyödyntävistä
järjestelmistä voivat Levesonin ja Turnerin
(1992) mielestä olla harhaanjohtavia, koska
kysymys on aina kokonaisesta järjestelmästä,
joka suunnitellaan räätälintyönä kuhunkin
sovellukseen. Toisaalta kattavat käyttö- ja
testauskokemukset vahvistavat aidosti luottamusta yksittäisen modulin virheettömyyteen, ja
sitä kautta koko järjestelmän virheettömyyteen,
jos moduleita on käytetty asianmukaisesti suunnittelussa ja toteutuksessa.
Levesonin ja Turnerin (1992) julkaisema käyttökokemusanalyysi koski erästä varsin erikoislaatuista järjestelmää, jonka toteutus ei ilmeisestikään ollut hyvien työmenetelmien mukainen. Tästä syystä sitä ei pidä suoranaisesti
verrata ydinvoimalaitoksessa sovellettavien
järjestelmien kanssa, vastaavia järjestelmiä ei
voida soveltaa ydinvoimalaitoksissa. Kuitenkin
jotkut analyysista vedetyt johtopäätökset ovat
relevantteja myös tähän tapaukseen. Ehkä eräs
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keskeisimmistä johtopäätöksistä on se, että
myös käyttökokemusanalyystssa tulee ottaa
huomioon koko järjestelmä, eikä tyytyä pelkästään ohjelmiston tai laitteiston osuuden tarkasteluun.
Ohjelmistojen käyttökokemusten keräyksessä ja
analyysissa on varsin paljon puutteita, eikä
kunnollisia menetelmiä ole ainakaan raportoitu.
Tässä mielessä ohjelmistoinsinöoreiliä on paljon opittavaa Iuotettavuusinsinöörien työstä.
Ohjelmien järjestelmien kehityksen ja testauksen aikana kertyy hyvin monenlaisia kokemuksia, joiden analyysi tuottaa epäilemättä käyttökelpoista tietoa, "vantitatiiviset luotettavuusanalyysit perustuvat osittain tämäntyyppisen tietoon. Tällaisen tiedon järjestelmällinen
kerääminen on erittäin vaikea tehtävä monestakin syystä. Ensinnäkään ei ole helppoa muodostaa täysin yhtenäistä koko projektiorganisaatiota kattavaa tiedonkeräysjärjestelmää, ja
toiseksi, henkilökunnan motivointi tällaisen
tiedon keräämiseen on vaikeaa. Lisäksi tietoa
tulisi voida kerätä lähes reaaliaikaisesti ja siitä
olisi annettava palaute välittömästi ohjelmien
kehittäjille, mikä saattaa olla hankalasti toteutettavissa.
Esimerkin kehityksen yhteydessä kerätyn tiedon
analyysistä tarjoavat Bishop et ai (1986), jotka
kuvaavat OECD: n Häiden projektin yhteydessä
koottua aineistoa. OECD:n PODS (= project
on diverse software) hankkeessa eri työryhmät
toteuttivat reaktorin pikasulkujärjestelmän
lähtien omista spesifikaatioistaan. Saatuja kokemuksien perusteella selvitettiin, missä projektin
vaiheessa tehtiin ja paljastettiin virheitä. Lisäksi
arvioitiin erilaisten testausmenetelmien tehokkuutta. Suurin osa virheistä raportoitiin spesifiointivaiheissa (n. 70%), itse ohjelmointivaiheessa virheitä raportoitiin n. 26% virheistä.
Virheistä tunnistettiin tarkastuksessa (engl.
inspection) n. 34%, yksittäisissä tarkastuksissa
(engl. individual checks) n. 28 % ja vvalkthrough-analyyseissa n. 5%. Testaukset paljastivat 20% virheistä. Loput virheet paljastuivat
ohjelman käännöksen tai muiden toimintojen
yhteydessä.
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PODS projektissa tiedon keruu oil järjestetty
tehokkaasti, koska kyse oli tutkimushankkeesta.
Virheraportointi varten oli kehitetty varsin
kattava Iuokittelulomake. Musa et ai (1987)
esittävät hyvin yksinkertaisen tiedonkeruulomakkeen, mutta on ilmeistä, että tällaisten
lomakkeiden ja analyysiperiaatteiden toimivuus
ovat projektista ja organisaatiosta riippuvia.
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Oleellisempaa kuin tiedonkeruumenetelmän
rakenne on se, että tietoja yleensä kerätään ja
analysoidaan. Julkaistuja kokemuksia todellisista ohjelmisto- tai automaatiojärjestelmä projekteista ei ole löytyiyt kirjallisuudesta, ilmeisesti
sen vuoksi, että kysymys on yrityksille herkistä
asioista.
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6 KVANTITATIIVISET LUOTETTAVUUSTARKASTELUT

6.1 Kvantitatiivisessa analyysissa
tarvittavat peruskäsitteet
6.1.1 Ohjelmistoon liittyvät käsitteet
Tässä kohdassa kuvataan ohjelmistojen luotettavuusmalleissa tarvittavia käsitteitä. Omaksuttu
näkökulma perustuu viitteeseen (Musa et ai,
1987). Tavoitteena on käsitellä riittävällä tarkkuudella niitä seikkoja, joita tarvitaan nimenomaan kvantitatiivisissa luotettavuusmalleissa.
Ohjelmiston tai ohjelman luotettavuus (engl.
software reliability) voidaan määritellä kvantitatiivisesti todennäköisyytenä, että tarkasteltava ohjelma toimii virheettä määrätyissä
olosuhteissa määrätyn aikavälin. Tämä määritelmä on suhteellisen laajasti hyväksytty
(Musa, et ai, 1987). Seuraavassa tarkastellaan
ylläolevaa määritelmää ja siihen liittyviä kysymyksiä. IEEE:n standardissa, IEEE Std 982.11988, sama käsite määritellään todennäköisyytenä, että tarkasteltava ohjelma ei aiheuta
järjestelmän vikaantumista määrätyissä
olosuhteissa määrätyllä aikavälillä. Käytännössä nämä kaksi määritelmää ovat yhtenevät.
Ohjelman luotettavuutta voidaan mitata ajokohtaisesti, jolloin puhutaan ajoluotettavuudesta
(engl. run reliability, R„), joka tarkoittaa
todennäköisyyttä, että k satunnaisesti valittua ajoa tuottaa oikean tuloksen. Tässä yhteydessä ei määritellä enempää ohjelman luotettavuuteen liittyviä käsitteitä, mutta niihin palataan myöhemmin luotettavuusmallien yhteydessä.
Kvantitatiivinen luotettavuuden määritelmä
ilmaisee luotettavuuden todennäköisyytenä,
mikä johtaa tiettyihin tulkinnallisiin vaikeuk-

siin Todennäköisyysmallit kuvaavat aina johonkin ilmiöön tai asiaan liittyvää epävarmuutta tai tietämyksen puutetta; ohjelmistojen tapauksessa ollaan epävarmoja siitä, toimiiko
ohjelma halutulla tavalla kaikissa määritellyissä
olosuhteissa. Todennäköisyyksien arviointi
poikkeaa oleellisesti tavallisten fysikaalisten
suureiden mittaamisesta. Jos todennäköisyydet
rinnastetaan suoraan tavanomaisiin yksiköihin
tai mittalukuihin (metrit, kilogrammat jne.)
ollaan väärällä tiellä. Nämä tosiasiat on muistettava erityisesti silloin, kun tarkasteltavaa ilmiötä koskevia empiirisiä havaintoja on vähän.
Ohjelma määritellään joukkona täydellisiä
käskyjä, jotka suoritetaan yhdessä tietokoneessa ja jotka johtavat tietyn toiminnon
toteutumiseen (ks. Musa et ai, 1987). Monesti
ohjelma oletetaan kiinteäksi, toisin sanoen
siihen ei tehdä muutoksia tarkasteltavalla ajanjaksolla, mutta joskus, esimerkiksi luotettavuuden kasvumalleissa on tarpeen ottaa huomioon
ohjelmaan tehtävät muutokset. Yleensä ei ole
epäselvyyttä siitä, mitä ohjelmalla tarkoitetaan,
poikkeuksena voivat olla laajat hajautetut järjestelmät tai verkot. Näissä tapauksissa ei tietokoneissa suoritettavia ohjelmia pidetään erillisinä
eikä saman ohjelman osana. Ylläolevassa määritelmässä käytetty ilmaisu "tietokone" on
huomattavasti hankalammin määriteltävissä, jos
tarkasteltava järjestelmä on verkkomainen, ja
tarkasteltaessa koko järjestelmän (ohjelmisto ja
laitteisto) luotettavuutta on tämä seikka ratkaistava tapauskohtaisesti.
Ohjelmiston luotettavuuden määritelmä käyttö
edellyttää, että ohjelmiston käyttöympäristöjä olosuhteet voidaan kuvata tarkasti. Ohjelmaa
voidaan käyttää yksittäisinä ajoina joiden pituus
vaihtelee sekunnin murto-osista hyvinkin pitkiin
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aikoihin, tai reaaliaikaisesti ohjaamaan jotakin
järjestelmää (tyypillinen esimerkki on nimenomaan ohjelmallisesti toteutettu automaatiojärjestelmä).
Ohjelman suoritusympäristöä voidaan karakterisoida helpoimmin, jos ohjelman suoritus
(engl. execution) jaetaan ajojen joukoksi (engl.
run). Identtisten ajojen joukkoa sanotaan ajotyypiksi (engl. run type). Käyttöolosuhteet
määräytyvät toiminnallisesta profiilista (eng.
operational profile), joka on eri ajotyyppien
esiintymisfrekvenssien kokoelma. Toiminnallinen profiili on siis tavallaan ajotyyppien todennäköisyysjakauma. Kun ohjelmaa suoritetaan,
toteutuvat ajotyyppien realisaatiot riippuvat
monista ulkopuolisista seikoista. Voidaan ajatella, että ajotyyppien realisaatio on satunnaisotos toiminnallisesta profiilista. On helposti
ajateltavissa, että reaaliaikaisen automaatiojärjestelmässä toimivan ohjelman toiminnallinen
profiili ei ole staattinen, vaan dynaaminen,
jossa perättäiset ajotyypit riippuvat jollakin
tavalla toisistaan. Tällöin toiminnallinen profiili
on stokastinen prosessi, ja toteutuvat ajotyypit
ovat otos kyseisen prosessin polkuavaruudesta.
Ajotyypit toteutuvat toimintaympäristöstä tulevien vaateiden mukaisesti. Vaateet vaihtelevat
ympäristön muutosten myötä, ja niitä voidaan
karakterisoida sopivalla todennäköisyysjakaumalla. Esimerkki tästä on ydinvoimalaitoksen
suojausjärjestelmässä toimiva ohjelma, jonka
tulee lähettää käynnistyssignaali jollekin laitteelle tiettyjen prosessiolosuhteiden synnyttyä.
Prosessiolosuhteet muuttuvat normaalioloissa
suhteellisen deterministisesti, mutta esimerkiksi
komponenttivikojen tai prosessihäiriöiden sattuessa prosessi:,uureiden käyttäytyminen on
ennalta arvaamatonta (stokastista).
Ajotyyppi määräytyy ohjelman syötteestä (engl.
input state) eli input muuttujien arvojen joukosta. Ohjelman luotettavuutta arvioidaan ajojen
tulosteiden (engl. output variables) perusteella.
Jokainen ohjelman ajo on kuvaus syöte avaruudesta tulosavaruuteen. Kutakin syötettä vastaa
täsmälleen yksi lopputulos, mutta sama lopputulos voi syntyä monella eri syötteellä. Syöte
määrää yksikäsitteisesti mitkä ohjelman käskyt
suoritetaan ja mitkä ovat kyseisten käskyjen
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operandien arvot. Syöte määrää siis yksikäsitteisesti ohjelman ohjausvirra.i kyseisessä ajossa. Periaatteessa on mahdollista tarkistaa ovatko kaikki ohjelman ohjausvirrat oikeita, mutta
käytännössä tämä on mahdotonta.
Syöteavaruuden täsmällinen tunteminen (tai
spesifiointi) on keskeistä. Monia virheitä ei
voida löytää tai tunnistaa siitä syystä, että ne
johtuvat "piilevistä" syötemuuttujista, esimerkiksi sellaisista muuttujien arvoista, jotka ovat
muuttuneet ohjelman aiemmissa ajoissa.
Syötemuuttuja (engl. input variable) on mikä
tahansa muuttuja, joka on ajon ulkopuolinen ja
jota käytetään ajossa. Tyypillinen syötemuuttuja automaatiojärjestelmässä on prosessimittauksista ohjelmaan syötettävä prosessisuureen
arvo. Prosessimuuttujat eivät kuitenkaan ole
ainoita syötteitä; syötemuuttuja voi olla sijoitettuna muistiin, jossa se vain odottaa kutsua.
Tärkeä joukko syötemuuttujia ovat ulkopuoliset
ohjelman toiminnan keskeytykset, jotka voivat
tapahtua millä hetkellä tahansa.
Tulosmuuttuja on mikä tahansa ohjelman ulkopuolinen muuttuja, jonka arvo asetetaan suorittamalla ohjelma. Tulosmuuttuja voi olla esimerkiksi ohjaussignaali, tulostus, näytettävä
muuttuja jne..
Yksittäinen data (engl. data item) koostuu joukosta toisiinsa liittyviä tai assosioituneita dataalkioita (engl. data element), jotka ovat jotakin
tyyppiä olevia skalaareja (esim. reaaliskalaari,
looginen skalaari jne.). Assosiaation luonne
määräytyy data-alkioiden
toiminnallisesta
merkityksestä tai käytöstä ajon kuluessa. Yhteen ulkoiseen olosuhteeseen liittyvät alkiot
ovat assosioituneita, hyvä esimerkki tästä on
automaatiojärjestelmän käyttämät jonkin prosessiyksikön keskeisten prosessisuureiden arvoja
(lämpötila, paine, virtaus jne..) kuvaavat dataalkiot.
Data-alkiolla voi olla ainoastaan yksi arvo
».ussakin ajossa, Niitä alkiota, joiden arvo
muuttuu, on pidettävä erillisinä alkioina (esimerkiksi jokainen ohjelman keskeytys tai käynnistys on erillinen alkio).
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Syöteavaruus (engl. input space) on kaikkien
mahdollisten syytteiden arvojen joukko. Syöteavaruus on diskreetti, toisin sanoen sen kaikki
alkiot voidaan numeroida. Diskreettisyys johtuu
siitä, että kaikki reaaliluvut esitetään tietokoneessa jollakin tarkkuudella kvantisoituina.
Syöteavaruus on äärellinen (alkioiden lukumäärä on rajoitettu), mutta käytännössä avaruudet
ovat yleensä niin suuria, että niiden läpikäynti
on mahdotonta. Edellä kuvattu toiminnallinen
profiili on siis syöteavaruudessa määritelty
todennäköisyysjakauma, joka ilmoittaa kunkin
syötteen arvon todennäköisyyden. Tämän todennäköisyysjakauman määrittäminen on edellyttää syöteavaruuden täydellistä spesifiointia ja
ohjelman ulkopuolisen ympäristön analyysia.
Esimerkiksi automaatiojärjestelmän tapauksessa
toiminnallinen profiili saadaan selville arvioimailaerilaistenprosessitilojen todennäköisyydet
ja selvittämällä prosessitiloihin liittyvät syötemuuttujat.
Jos peräkkäiset ajotyypit ovat riippumattomia,
voidaan niiden esiintymistodennäköisyydet
määrittää periaatteessa helposti silloin kun prosessin käyttäytyminen tunnetaan. Käytännössä
peräkkäiset ajot voivat riippua toisistaan, mikä
on luonnollista nimenomaan automaatiojärjestelmissä. Ehkä yksinkertaisin riippuvuuden
muoto on se, että peräkkäiset ajot muodostavat
Markov-prosessin, jonka siirtymätodennäköisyydet ovat ajasta riippumattomia. Tässä tapauksessa ympäristön luonnehtiminen on suhteellisen helppoa.
Toiminnallinen profiili voidaan kuvata myös
muilla tavoilla. Yksi mahdollisuus on kuvata
kukin ajo sen aikana suoritettavien ohjelmalohkojen (engl. program module) joukon kautta.
Sama ohjelmatonko joukko voi seurata useasta
eri syötteestä, minkä vuoksi ohjelmalohkojen
avulla muodostettu toiminnallinen profiili on
tavallaan suppeampi. Tällä tavalla muodostettu
toiminnallinen profiili muodostuu eri ohjelmalohkojonojen esiintymistodennäköisyyksistä ja
niiden välisistä siirtymätodennäköisyyksistä.
Kukin lohko suoritetaan ajossa tietyllä todennäköisyydellä ja koko ohjelman luotettavuus
määräytyy yksittäisten lohkojen luotettavuuksista ja lohkojen välisistä siirtymätodennäköisyyksistä. Lohkojen avulla muodostettu toiminnalli-
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nen profiili korostaa ohjelman rakennetta ja
mahdollistaa kriittisten lohkojen tunnistamisen
ja herkkyystarkastelut. Lohkojen välisten siirtymätodennäköisyyksien määrittäminen on kuitenkin hankalaa, ja se oikeasti an edellyttää että
syöteavaruuden todennäköisyysjakauma on
muodostettu.
6.1.2 Virheisiin liittyvät käsitteet
Ohjelmiston luotettavuuden mallintaminen ja
arviointi on mahdotonta, jollei sovita mitä
käsitteitä käytetään kuvattaessa ohjelman virheellisyyttä. Bjarland (1986) antaa määritelmät
käsitteille "virhe", "virhetilanne" ja "virhetoiminta" viitteiden Avizienis ja Kelly (1984),
Hopkins et ai (1978), Laprie (1985) ja Randel,
et ai (1978) perusteella. Musa et ali määrittelevät vastaavat käsitteet hieman toisella tavalla.
Bjarlandin (1986) mukaan
•
virhe tai ohjelmistovirhe (engl. fault)
on ohjelmistossa tai sen suunnitteludokumentissa oleva kohta, joka eroaa aiotusta,
•
virhetoiminta (engl. failure) on virhetilanteesta kehittynyt toimintahäiriö, tilanne, jossa järjestelmän ulkoisesti havaittava toiminta eroaa määritellystä tai
toivottavasta.
Bjarlandin (1986) antama määritelmä virhetilanteelle (engl. error) jätetään tässä käsittelemättä, koska vastaavaan englanninkielistä
termiä käytetään toisella tavalla erilaisessa
merkityksessä.
Musan et ai (1987) mukaan virhetoiminta
(engl. failure) on ohjelman ulkoisesti havaittavan tuloksen poikkeama ohjelman spesifikaation mukaisesta tuloksesta. Tämä määritelmä
yhtyy suhteellisen tarkasti edellä annettuun
määritelmään.
Virhetoiminnan lisäksi Musa et ai (1987) määrittelee käsitteen poikkeama (engl. discrepancy) ajossa syntyvän todellisen tulosmuuttujan
arvon ja ohjelman spesifikaatiossa vaaditun
vastaavan muuttujan arvon välisenä erona.
Niitä eroja, jotka etenevät aiemmassa ajon
vaiheessa esiintyneen poikkeaman seurauksena
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ei kuitenkaan pidetä uutena poikkeamana. Jos
ohjelmassa on moninkertaisia virhetoiminoja.
niissä on myös useita poikkeamia.
Virhetoiminnan tyyppi (engl. type of failure)
muodostuu Musan et ai (1987) mukaan ajotyypistä eli vastaavasta syöneestä ja ko ajotyypin
aikana esiintyvästä poikkeamasta. Kaksi virhetoimintaa ovat samaa tyyppiä, jos ne esiintyvät
samassa ajotyypissä ja niitä karakterisoi sama
poikkeama.
Keskeisin vikakäsite ohjelmistojen luotettavuusanalyysissa on virhe (engl. fault, ks. määritelmä yllä). Musan et ai (1987) mukaan virhe
voidaan määritellä absoluuttisesti tai toiminnallisesti (engl. operational). Toiminnallinen näkökulma liittää virheen aina joko todelliseen tai
mahdolliseen virhetoimintaan, virhe on puute.
joka on tietyn virhetoiminnan syy.
Absoluuttinen määritelmä viittaa aina johonkin
kuviteltuun täydellisen virheettömään ohjelmaan, johon todellista ohjelmaa verrataan.
Virhe on silloin puutteellinen, puuttuva tai ylimääräinen käskyjoukko ohjelmassa (verrattuna
täydelliseen ohjelmaan). Absoluuttisen määritelmän vaikeus on siinä, että annettuja spesifikaatioita vastaavia täydellisiä ohjelmia on useita.
Periaatteessa täydellisellä ohjelmalla voitaisiin
tarkoittaa sitä ohjelmaa, johon suunnittelija
pyrki. Tässä tapauksessa kuitenkin todellisuudessa seka todellinen että täydellinen ohjelma
yhtyisivät, eikä ohjelmassa olisi lainkaan virheitä.
Toiminnallisen näkökulman heikkous on sen
abstraktisuus, joka on tavallaan ristiriidassa
suunnittelijoiden ajatusmaailman kanssa. Suunnittelijoille virhe on aina todellinen ja sillä on
selvä fysikaalinen vastine (virhe on puute ohjelmassa). Toisaalta abstraktisuutta voidaan pitää
myös vahvuutena, koska se mahdollistaa aiheen
formaalin käsittelyn. Toiminnallinen tulkinta
sopii myös hyvin todennäköisyysmalleihin
perustuvaan luotettavuusanalyysiin.
Musan et ai (1987) virheen määritelmä on toiminnallisen ja absoluuttisen näkemyksen kompromissi. Yksi perusoletus on, että täydellinen
virheetön ohjelma, johon suunnittelija pyrkii on
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olemassa. Tämä ohjelma voidaan saavu;*aa
silloin, kun kaikki ohjelmassa olevat puutteen
on tunnistettu ja poistettu. Täten virheillä on
todellinen fyysinen olemus, joka on tuntematon
kunnes virheet paljastuvat, toisin sanoen silloin
kun kaikki mahdolliset syötteet on suoritettu tai
silloin kun ne löytyvät muulla tavoin ohjelmaa
tarkasteLmalla.
Näiden oletusten perusteella voidaan antaa
määritelmä:
virhe on puutteellinen (engl. defective),
puuttuva tai ylimääräinen toisiinsa liittyvien
käskyjen joukko, joka on yhden tai useamman
todellisen tai mahdollisen virhetyypin syy.
Huomionarvoista ylläolevassa määritelmässä on
se, että yksi virhetyyppi voi olla ainoastaan
yhden virheen aiheuttama. Lisäksi on huomattava, että määritelmässä puhutaan käskyjoukosta eikä yksittäisestä käskystä. Toisiinsa
liittyvien käskyjen joukko on määritelty siten,
että virheiden lukumäärään ei voida vaikuttaa
ryhmittelemällä käskyjä mielivaltaisesti. Yleensä ei ole helppoa päättää mitkä käskyt kuuluvat
virheeseen. Päätökseen liittyy aina subjektiivisväritteistä arviointia. Yksi mahdollisuus on
sisällyttää virheeseen ne käskyt joiden muuttaminen, lisääminen tai poistaminen estää virhetoiminnan. Valitettavasti tämäkään ei aina ole
yksikäsitteinen tapa ratkaista ongelma.
Edellä kuvattuja käsitteitä havainnollistaa oheinen kuva 11. Ajotyypit (U, V, W ja X) on
kuvattu vaakasuorina palkkeina, joiden pituus
vastaa kyseisen ajotyypin suorittamiseen kuluvaa aikaa. Ajotyypeissä esiintyy poikkeamia (15), jotka ajotyyppeihin yhdistettyinä määrittelevät virhetoimintatyyppi UI, VI, Wl, W2, Xl
ja X2. Virhetoimmtatyypit johtuvat kahdesta
virheestä (Q ja R). Ne syötejoukot, johtavat
virheen realisoitumiseen jonakin virhetoimintatyyppinä muodostavat vikaryhmän (engl. fail
set). Jokainen ohjelmassa olevan virheellisen
käskyn korjaus muuttaa virheeseen liittyvän
vikaryhmän kokoa.
Jos virhe poistetaan kokonaan, vikaryhmää ei
enää ole olemassa.
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VKARYHMÄT

AJOTYYPIT

OHJELMA

UI
VfflHEQ

VI

»[
w

VIRHE R

Metkinnät:

ii

Pdkkeamat 1...5
Virtietoiminta-

UI ... X2

Afuva / 7 . Virhekäsitteet (viitteen Musa et ai (1987) mukaan).
Virhetoimintatyyppi määriteltiin ajotyypin ja
poikkeaman yhdelmänä. Tällainen määrittely
on välttämätöntä. Mikäli virhetoimintatyyppi
olisi määritelty pelkästään poikkeaman avulla,
ei olisi voitu selittää sitä, että sama virhe voi
johtaa samaan poikkeamaan erilaisissr ajoissa.
Tässä yhteydessä on syytä todeta, että virhe
voidaan paljastaa tai tunnistaa sekä suorasti että
epäsuorasti. Suora tunnistaminen ei edellytä
ohjelman suorittamista (testiajoa). Tyypillisiä
suoria menetelmiä ovat ohjelman vaatimusten
tai spesifikaation tarkastelu, ohjelman tarkastus
ja kääntäjän virheilmoitusten hyödyksikäyttö.
Suorien menetelmien käyttö auttaa virheiden
poistossa etukäteen. Ohjelman suoritus paljastaa
virhetoiminnot, joiden tarkastelu johtaa lopulla
virheiden poistoon.

Virheillä on tietenkin omat syynsä. Virheen
syy (engl. error) voi olla peräisin asiakkaan ja
toimittajan, eri suunnittelijoiden, ohjelmoijien
ja testaajien välisestä puutteellisesta kommunikaatiosta, tiedollisista puutteista, epätäydellisestä tai epäselvästä analyysista ja spesifioinnista.
Joskus on syytä tehdä ero ohjelmassa alkujaan
olleiden virheiden (engl. inherent faults) ja
ohjelmaan muutosten ja korjausten yhteydessä
syntyneiden virheiden välillä. Jos eroa ei tehdä,
ohjelman luotettavuus arviot voivat olla harhaisia, koska virheiden lukumäärän arviointi on
epäselvää.
Virheiden lukumäärän laskeminen ei ole aivan
suoraviivainen tehtävä. Monesti virheiden lukumäärä samastetaan ohjelman muutoskertojen
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lukumäärän kanssa. Tämä «»n kuitenkin approksimaatio. Muutosten lukumäärä on todennäköisesti verrannollinen virheiden lukumäärään, jos
ne muutokset jotka liittyvät vaatimusten muutoksiin. Virheiden lukumäärän ja muutosten
lukumäärän väliset erot johtuvat siitä, että sama
muutos voi johtaa monen virheen korjaamiseen
tai virheen osittaiseen korjaamiseen. Kokemukset ovat osoittaneet (Musa el ai (1987)). että
muutosten lukumäärä vastaa virheiden lukumäärää varsin hyvin siiloin, kun ohjelmaa on
suoritettu kauan.

vua, joila ohjelmistojen tapauksessa on erityiset
mekanisminsa.

Joissakin tapauksissa voi ilmetä kiusaus laskea
virheiden lukumäärä ottamalla jotkut virheet
mukaan vain osittain (esimerkiksi jokin virhe
vastaa 0.5 virhettä) sen mukaan kuinka paljon
kyseisen virheen korjaamme? pienentää vikaryhmän kokoa. Tällainen lähestymistapa on
varsin yleinen arvioitaessa tavallisten laitteiden
luotettavuutta, vaikka sen tilastomatemaattinen
tausta on varsin horjuva (ks. esim. Hirschherg
(i990i>. Musan et ai (1987) mukaan lähestymistapa on epäkäytännöllinen, koska vikaryhmän kokoa ei voida arvioida ennenkuin ohjelmaa on suoritettu riittävästi. Kaikkien korjattujen virheiden tai muutosten lukumäärä kannatta
kuitenkin kirjata, koska kattavasta virhehistoriasta voidaan tunnistaa saman virheen osittaiset
korjaukset. Jos korjauksissa syntyneet virheet
voidaan tunnistaa ja poistaa laskuista, voidaan
parantaa sisäisten virheiden lukumäärän arvioita.

Esimerkki mikrokäyttäytymisestä on virhetomintojen keskittyminen tiettyihin syöteavaruu
den osiin. Tämä voi johtua siitä, että syötteet
esiintyvät toisistaan nippuvasti. mikä on tyypillistä automaatiojärjestelmille, joissa syötteiden
riippuvuus toisistaan johtuu taustalla olevasta
fysikaalisesta prosessista. Vaarallinen, myös
automaatiojärjestelmissä mahdollisesti esiintyvä
syötteiden riippuvuuden muoto on datan 'saastuminen", joka voi johtaa ohjelmaan toimimaan
alueilla, joihin sitä ei ole suunniteltu. Näiden
mahdollisesti vaarallisten virheiden vuoksi on
ydinvoimalaitosten
automaatiojärjestelmiä
voitava käsitellä ainakin osittain sopivilla mikrokäyttäytymistä kuvaavilla malleilla.

6.2 Ohjelmistojen luotettavuusmallit

Ohjelmistojen lu«4ettavuusmallit voivat olla
makro- tai mikromalleja. Makroinalleissa tarkastellaan kaikkein yleisimpiä ja ympäristöistä
riippumattomimpia luotettavuuteen vaikuttavia
tekijöitä ja parametreja. Mikromallit tähtäävät
kulloinkin tarkasteltavan ympäristön yksityiskohtaiseen kuvaamiseen, jolloin malleissa
käytettävien lähtötietojen kokoaminen käy
vaikeaksi.

Tärkeä ohjelmistojen luotettavuusmalleja toisistaan erottava piirre on se. miten ne suhtautuvat
aikaan. Jotkut mallit tarkastelevat luotettavuutta
ohjelman kertyneen suoritusajan suhteen, jotkut
toimivat kalenteriajassa. PSAssa tarvitaan
edellisistä poiketen todennäköisyyttä, että ohjelma tai järjestelmä toimii oikealla tavalla tarvetilanteessa. jolloin ohjelmaan syötetään esim.
suojaussignaalia edellyttävä mittaustieto.

6.2.1 Mallien yleiset piirteet
Luntettavuusmalleilla kuvataan
formaalisti
tarkasteltavan järjestelmän vikaantumisen riippuvuus järjestelmän osien vioista. Lisäksi
malleilla arvioidaan vikojen runsautta ja sen
aikariippuvuutta yleensä todennäköisyyskäsitteeseen nojautuen. Ohjelmistojen luotettavuusmallit ovat luonteeltaan periaatteessa samanlaisia kuin laitteiden luotettavuusmallit. mutta
niitä on käytetty hieman erilaisiin tarkoituksiin.
Oman lisänsä ohjelmistojen luotettavuusmalleihin on tuonut halu kuvata luotettavuuden kas-
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Mallit suhtautuvat eri tavoilla myös mahdolliseen ohjelmien korjaukseen ja ohjelman kehitysvaiheeseen. Erityisesti ohjelmistokehitysprojektien seuraamista varten tarvitaan tällaisia
malleja.
Seuraavassa esitetään lyhyesti joitakin ohjelmlstoluotettavuusmalleja. Aluksi käsitellään staattista mallia, jonka avulla voidaan arvioida
testaustarvetta. Tämän lisäksi tarkastellaan
pisteprosesseihin perustuvia malleja, sekä
varsin mielenkiintoista. Kalman-suodatukseen
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perustuvaa mallia. Mallien käsittdy ei noudata Todennäköisyys, että ohjdtnassa on K=k
niiden alkupefäisjulkaisujen esitystapaa, koska virhettä, ehdolla että niitä on testissä havaittu
niissä asiaa selvitetään vatsin epäselvästi tai k* kappaletta saadaan nyt Bayesin kaavalla
epäjohdonmukaisesti, ja jopa matemaattisesti
kyseenalaisesti. Matemaanisten formulointien
epäsdvy ys on ohjdmistojen lootenavuusmallien
yksi ongdmakohta. jota tässä raportissa on
l\K=klKm^kJ-pyritty sdventämään.

(U*-*«p

sr-kl"-v*

4.2-2 Muutamia yksinkertaisia
6.2.2.1

Yksinkertainen staattinen ma»

Periaanedtaan ehkä yksinkertaisin ohjdmiston
luotePavuusmalli perustuu ajatukseen. o!ijdman
erilaisten inputtien määrä on tunnettu, muna
hyvin suuri kokonaisluku N ja että ohjdmaa on
testattu syöttämällä siihen M erilaista inputtia.
joista mikaan ei ole johtanut virheen paljastumiseen. Jos nyt ajatdlaan. että ohjdma toimii
virhedlisesti K:lla eri inputilla voidaan täyddlisdlä testauksdla (M=N) paljastaa kaikki virheet. Jos M < N on mahdollista, että kaikki
virheet eivät ole paljastuneet. Virheiden lukumäärä K ei kuitenkaan ole etukäteen tunnettu.
Siksi on luonnollista kuvata sää sopivalla todennäköisyysmallilla, joka on muotoa

Ehdollinen todennäköisyys, että testi inputmäaräilä M paljastaa K* s k virhettä ehdolla, että
virheiden lukumäärä K=k on nyt sama kuin todennäköisyys, että M testiä toddla osuu KM
virheeseen. Tämä todennäköisyys saadaan
yksinkertaisdla komhinaatiotarkastdulla

Eddlisen kaavan laskenta on varsin vaikeaa,
kun inputtien määrä kasvaa,riippumanavirheiden lukumäärän priorijakaumasta. Yksinkertaisen ; proksimaatiou saa aikaan, kun olettaa, että
inputtien määrä on ylinumeroituva ja että testauksHla katetaan tietty osuus, 0 < p < 1. koko
inputa>-aruudesta. Kun virheiden lukumäärä on
K=k o i todennäköisyys, että näistä virheistä
saadaan paljastetuksi K, = k, kappaletta testissä, jonla kattavuus on p binomijakauman

/v^yir-^W-pfV
Jos virheiden lukumäärän priorijakauma on
Poisson parametrilla 8, saadaan virheiden lukumäärän posteriorijakaumaksi ehdolla, että testissä havaittiin k, virhettä. Bayesin kaavan
avulla

Wfr,-y-

kk,ap(-ey&

J8(l-p))'Ssp(-e(l-p))
P{kJK

G)

mikä on tavallaan siirretty Poisson jakauma
parametrilla 8(1 -p).
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Virheiden lukumäärän posteriori odotusarvo on

Jos yllä olevassa kaavassa p = l (eli kaikki
inputit ovat tulleet testatuksi) niin ohjelmassa
olevien virheiden jakauma on surkastunut
yhteen pisteeseen (k=kp), mikä tarkoittaa sitä,
että ohjelmassa olevien virheiden lukumäärä on
sama kuin testissä havaittujen virheiden lukumäärä. Tämä on varsin luonnollinen tulos.

Jos 6 on pieni, toisin sanoen jos ohjelmassa
oletetaan olevan vähän virheitä, testausosuuden
ei tarvitse olla kovinkaan suuri, mutta 0:n
kasvaessa riittävän virheettömyystodennäköisyyden aikaansaaminen edellyttää suhteellisen
täydellistä testausta.
Edellisestä kaavasta voidaan myös kääntäen
laskea, kuinka suuri osuus ohjelman inputeista
täytyy kattaa testauksessa, jotta virheettömyystodennäköisyys olisi annettua arvoa (esim. 1-/3)
suurempi. Kyseinen osuus saadaan yhtälöstä

p=uhn(l-fi).
y

Kun halutaan varmistua, että ohjtlmaa on
testattu riittävästi virheettömyyden osoittamiseksi, on sovellettava yllä olevaa kaavaa siten,
että kp=0. Virheitten lukumäärän posteriorijakauma on silloin Poissonjakauma parametrilla
0(1-p) ja posteriori todennäköisyys, että virheitä ei ole on
P(K=OIKp=0)=txp(-d(l-p)).
Oheisessa kuvassa 12 on tarkasteltu tämän
todennäköisyyden käyttäytymistä p:n funktiona
eri 0:n arvoilla.

Barnes et ai (1987) arvioivat eri testimenetelmillä saavutettua kattavuutta OECD:n Häiden
projektin yhteydessä. Nopein kattavuuden
kasvunopeus saavutettiin satunnaistestauksella,
jossa inputit tuotettiin muuttujien vaihtelualueelta tasajakauman mukaisesti. Systemaattisella,
ei-satunnaisella testauksella kattavuuden kasvunopus oli pienempi, mutta se kasvoi hyppäyksenomaisesti aina uuden strategian alussa.
Laitoksen simulointimallilla tuotettuja inputteja
käyttäen ei myöskään saavutettu yhtä hyvää
kattavuuden kasvunopeutta. Toisaalta simulointimallin oikea soveltaminen helpottaa testausten
kohdistamista.

Kuva 12. Virheettömyystodennäköisyys testin kattavuuden funktiona.
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Yleensä analyytikko ei halua ilmaista 0:n arvoa
tarkasti, koska tähän ei ole käytettävissä riittävää tietoa. Tällöin sille voidaan olettaa jokin
todennäköisyysjakauma, ja samat arviot voidaan tehdä ottaen huomioon ön satunnaisuus.
Samalla tavalla voidaan menetelilä myös testin
kattavuuden suhteen, ja kattavuuden arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi edellämainitussa Häiden projektissa sovellettujen
lähestymistapojen mukaisia arviointitapoja.

virheitä. Havaitsemisen jälkeen virheet yleensä
oletetaan poistettavaksi, jolloin ohjelmistossa
olevien virheiden lukumäärä pienenee. Kun
virheiden lukumäärä pienenee, uusien virheiden
paljastumistaajuus pienenee. Virheiden paljastumistaajuutta kutsutaan usein ohjelman vikataajuudeksi. On kuitenkin huomattava, että kysymys ei ole pelkästään ohjelman ominaisuudesta,
vaan paljastumistaajuuteen vaikuttaa myös
testausperiaate.

Ylläolevassa mallissa (joka on tekijän muotoilema) likelihood funktio riippuu vain ohjelmassa
olevasta todellisesta virheiden lukumäärästä
eikä kyseisen muuttujatodennäköisyysjakauman
parametrista (ö). Tämä helpottaa laskuja. Kuitenkin on mahdollista, että jotkut virheet toteutuvat usealla eri inputin arvolla. Tässä tapauksessa mallia on modifioitava siten, että
kukin virhe "peittää" jokin mallissa satunnaiseksi oletettavan osuuden inputavaruudesta.
Periaatteessa tällainen modifiointi voidaan
toteuttaa varsin helposti, mutta se johtaa laskennan monimutkaistumiseen.

Ohjelmistoluotettavuusmall inovat yleensä pistetai laskuriprosessimalleja (engl. point process,
counting process), joissa lasketaan ohjelmasta
paljastuneiden virheiden lukumäärää. Paljastumishetket muodostavat jonon ajanhetkiä, ja tiettyyn ajanhetkeen mennessä esiintyneiden pisteiden lukumäärä on tarkasteltava pisteprosessi.
Lisäksi malleissa on virheiden poistamista
kuvaava malli, jolloin voidaan arvioida ohjelmassa tietyllä hetkellä vielä olevien virheiden
lukumäärää. Kun tämä lukumäärä, tai todennäköisyys, että ko. lukumäärä poikkeaa nollasta
on pieni, voidaan ohjelman katsoa saavuttaneen
halutun luotettavuustason. Dynaamiset luotettavuusmallit ovat aina jonkinlaisia luotettavuuden
kasvumalleja (ks. Littlewood (1990)).

On huomattava, että esitetty malli on staattinen,
eikä se ota huomioon testaukseen kuluvaa
aikaa. Testauksen kattavuudella ja ajalla on
suhteellisen yksinkertainen yhteys: osuus kasvaa testaukseen kuluvan ajan kasvaessa lineaarisesti silloin, kun testi ei toista jo aiemmin
testattuja input arvoja. Jos virheet ovat tasaisesti
jakautuneita ohjelmaan (kuten käytetty Poissonjakaumapriori olettaa) on virheiden paljastumisten välinen aika eksponentiaalisesti jakautunut, mikä on monen jatkossa esitettävän mallin
eräitä perusoletuksia. Jos virheiden koko, eli
niiden inputavaruudesta peittämä osuus, ei ole
pistemäinen, paljastuvat eri virheet erilaisilla
taajuuksilla, mikä on jatkossa esitettävän Littlewood-Verral-mallin perusoletus. Voidaan siis
ajatella, että yllä oleva malli sopivasti yleistettynä johtaa erikoistapauksina moniin muihin
malleihin.
6.2.2.2

Muutamia dynaamisia malleja

Lähes kaikkien ohjelmistoluotettavuusmallien
perusajatus on se, että ajassa etenevän testauksen yhteydessä havaitaan (ajassa pistemäisiä)

Olkoon u, ohjelmassa hetkellä t vielä olevien
virheiden lukumäärä ja N, testauksessa hetkeen
t paljastuneiden virheiden lukumäärä. Nyt
matemaattinen formulointi ohjelman luotettavuusmallilleon \arsin yksinkertainen. Olemme
kiinnostuneita määrittämään ehdollisen todennäköisyysjakauman P(u,/N„ O^s^t,), t,«St.
Toisin sanoen mallissa pyritään arvioimaan
tuntemattoman prosessin u, käyttäytymistä
havaitun prosessin N, avulla. Matemaattisesti
on kysymys stokastisestasuodatusprobleemasta.
Merkitään T^lla, i= 0,1,2,..., 7 0 =0, virheiden
havaitsemishetkiä (esim. suoritusajalla mitattuna). Virheiden väliset ajat ovat tietysti
TrVVi
Jelinski ja Moranda esittivät mallin, jossa
virheiden paljastumisen välinen aika on eksponentiaalisesti jakautunut satunnaismuuttuja,
jonka jakauma riippuu ohjelmassa olevien
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Parametrin X maksimum likelihood estimaatti
on

P(r i i«/« 0 ,ö=l -exp(-(«0-«+l)Xl),
TUnk
missä virheiden paljastumistaajuus on siis suoraan verrannollinen jäljellä olevien virheiden
lukumäärään. On huomattava, että virheiden
paijastumisajankohdat eivät riipu pelkästään itse
tarkasteltavan ohjelman ominaisuuksista, vaan
myös virheiden paljastamisprosessista (esim.
testausjärjestelyt jne.) Edellisessä yhtälössä
oleva parametri X kuvaa nimenomaan tätä
seikkaa. Ohjelmassa alkujaan olevien virheiden
lukumäärä, u<, on kuitenkin tarkasteltavan
ohjelman ominaisuus.
Ylläolevassa, ns. Jelinski-Moranda-mallissa on
kaksi parametria, joiden arvot ovat tuntemattomia (X,Uo) ja jotka täytyy estimoida havaintojen
(eli ajanhetkien T,, i= 0,1,2
T0=0) perusteella, klassinen lähestymistapa perustuu maksimiini Ukelihood-estimointiin. Tällöin haetaan ne
tuntemattomien muuttujien arvot, jotka maksimoivat likelihoodfunktion

Tarkastelemalla edellisiä yhtälöitä saadaan
selville, että Ugin estimaatti on suhteellisen
epästabiili, silloin kun suhde k/T on pieni.
Silloin k/T:n pienentäminen vähänkin kasvattaa
Uo:n arvoa huomattavasti. Toisaalta, jos k/T on
suuri (toisin sanoen jos viimeksi havaittujen
virheiden väliset ajat ovat suuria verrattuna
aiemmin havaittuihin väliaikoihin), lähestyy
iVn estimaatti n:ää, toisin sanoen havaittua
virheiden lukumäärää. Tämä indikoi sitä, että
suuri osa ohjelmassa olevista virheistä on paljastunut.
Kun parametrit on estimoitu, voidaan niitä
käyttää hyväksi esimerkiksi arvioitaessa aikaa,
joka kuluu ohjelmassa vielä jäljellä olevien
virheiden paljastamiseen ja korjaamiseen (käyttäen samaa testausmenetelmää). Kyseisen ajan
odotusarvo on
£ ( 7

josta saadaan estimaatit parametreille.
Mallin parametri u,, saa vain kokonaislukuarvoja, ja sen maksimum likelihood estimaatti on se
un:n arvo, jolle yhtälöt
{uQ-l)T-k
Un
nto( °
, )+ln(—-U0,
Tu0-k
Un-n
ja
/»ln(^°
,
Tu0-k

)+ln(-°—-)>Q,
«„+l

joissa
ja

ovat voimassa yhtäaikaa.
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~)=^-1

{u0-hl)k

Todennäköisyys, että ohjelma toimii vikaantumatta ajan t (i-l):nnen vian havaitsemisen
jälkeen saadaan Jelinski-Moranda-mallissa
kaavasta

missä hatut N:n ja X:n yllä tarkoittavat, että
kysymyksessä on aiemmin havaittuihin virheisiin perustuvat estimaatit.
Edellä esitetty likelihoodfunktioon epätäydellinen siinä mielessä, että se jättää ottamatta
huomioon ajan, joka on kulunut viimeisimmästä virheen havaitsemiskohdasta. Sen sisällyttäminen on kuitenkin helppoa, ja maksimum
likelihood estimaatit voidaan ratkaista kuten
yliä. Täydellinen likelihoodfunktio saa nyt
muodon
Kii,A)*«p(-(i«,-ii)U)IT;.1(«0-i»i)teip(-(«,-/>i)At1).
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missä T on aika joka on kulunut edellisen virheen paijastumishetkestä.
Edellä oleva Jelinski-Moranda-mallin versio ei
tuota jäljellä olevien virheiden lukumäärän
todennäköisyysjakaumaa. Tämä saadaan aikaan,
jos mallia sovelletaan bayesilaisesti. Tällöin
ajatellaan, että ohjelmassa alkuhetkellä olevien
virheiden lukumäärä on satunnaismuuttuja, jolla
on jokin todennäköisyysjakauma

missä 0=0,1,2,....
Määritellään vielä uusi satunnaismuuttuja eli
ohjelmassa hetkellä t vielä jäljellä olevien
virheiden lukumäärä, u,, jonka jakaumasta

sitä vastaava likelihoodfunktio
L(ux,k) =«Ti*exp( -uti kx,),
ja samalla tiedolla päivitetty posteriori jakauma
saadaan kaavasta
u.A.exp(-« kxfäu ,k)
!
f^,MH^-—~
—
missä Hr) on hetkeen T, mennessä kertynyt
informaatio, eli tieto "ensimmäinen virhe paljastui hetkellä T,". Heti ensimmäisen virheen
havaitsemisen jälkeen virhe korjataan, jolloin
virheiden lukumäärä pienenee yhdellä. Tällöin
jakauma f(uTl, T ) päivittyy muotoon
nn,>«,Aett/ir,i)»j,(«,i -e^uafv»,,.)*/»,,^*!,*/»,, yo.,

missä alaindeksi r,. kuvaa hetkeä juuri ennen
ensimmäisen virheen havaitsemista ja vastaaollaan kiinnostuneita. Mallissa on lisäksi para- vasti yhtälön oikealla puolella oleva jakauma
metri X, jonka arvoa ei etukäteen tunneta, ja kuvaa jakaumaa, joka saadaan juuri ennen vian
joka mallinnetaan jatkuvalla jakaumalla
havaitsemista. Kun tätä jakaumaa pidetään
priorijakaumana, voidaan Bayesin kaavaa toistuvasti soveltamalla 1 arkea päivitetty jakauma
P(ke(k,k+dk))=j[k)dk.
millä tahansa ajanhetkellä. Kun posteriorijakauma integroidaan X:n suhteen saadaan jäljellä
Edellä on oletettu, että alkuvirheiden lukumää- olevien virneiden lukumäärän jakauma. Ongelrä ja paljastumistaajuus ovat toisistaan riippu- mana bayesilaisessa analyysissa on priorijamattomia satunnaismuuttujia, jolloin niillä on kaumien valinta. Alussa olevien virheiden lukuyhteisjakauma
määrän jakaumaksi on sopiva Poisson jakauma
jollakin ohjelman koostaja rakenteesta riippuvalla parametrilla, ja X:n jakaumaksi sopii
AuQ=9M=pQ(WM
gammajakauma. Olipa priorijakauma mikä
Bayesilaisessa mallissa voidaan satunnaismuut- tahansa, joudutaan laskuissa varsin hankaliin
tujien u„ ja X jakaumaa päivittää millä tahansa numeerisiin laskutoimituksiin tai Monte Carlo
ajanhetkellä, jolloin kyseiseen ajanhetkeen simulointeihin.
mennessä saatu informaatio tulee kokonaan
hyväksikäytetyksi. Millä tahansa hetkellä ennen Todennäköisyys, että ohjelma toimii virheettä
ensimmäisen virheen paljastumista, t€[0,7,) ajan t ehdolla, että aiemmat virheet on havaittu
päivitetty yhteisjakauma saadaan lausekkeesta
hetkinä r,,...,r n saadaan nyt kaavasta
P(u=G)=p,(Q).

/,(«„* \H)-

«PHyWWoM)
E;^/0"«P(-(«»

+1

my-jxfXtt-{u-n+\)\W.kjulx

»...,* Jdkdu,

)WOM)*

missä H, on hetkeen t mennessä kertynyt informaatio eli tieto "virheitä ei ole esiintynyt". Yllä
oleva kaava on Bayesin kaavan sovellus. Kun
ensimmäinen virhe havaitaan hetkellä r„ on

missä f(./.) on u:n ja X:n yhteisposteriorijakauma.
Littlewood (1990) esittää hieman edellisestä
poikkeavan bayesilaisen Jelinski-Moranda43
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mallin formuloinnin, mutta ero edellä esitetyn
kanssa ei ole oleellinen.
Edellä oletettiin virheiden välisiksi ajoiksi
(ehdolla parametrit) eksponentiaalijakauma.
Periaatteessa voidaan käyttää myös muita jakaumia, mutta tällöin laskutoimitukset monimutkaistuvat. Lisäksi voidaan olettaa, että eri
virheiden paljastumisajat noudattavat omaa
jakaumaansa, mikä tarkoittaa sitä, että tietyt
virheet paljastuvat helpommin. Tällöin edellisessä mallissa virheiden yhteenlaskettu paljastumistaajuus on yksittäisten paljastumistaajuuksien summa, mikä voidaan ottaa huomioon laskuissa. Tässä tapauksessa malliin tulee enemmän parametreja, ja käsittely hankaloituu.
Jelinski-Moranda-tyyppisissä malleissa virheiden lukumäärä pienenee kokoajan, koska virheitä poistetaan sitä mukaan kun ne paljastuvat.
Jos ajatellaan, että virheitä korjattaessa voi
syntyä uusia virheitä, tämä ei tietenkään pidä
paikkaansa. Uusien virheiden syntymiselle on
muodostettava oma mallinsa, mikä lisää mallissa käytettävien parametrien määrää.
Littlevvood ja Verral (1973) ehdottivat mallia,
jossa peräkkäisten virheiden välisen ajat ovat
eksponentiaalisesti jakautuneita satunnaismuuttujia, mutta jossa kutakin aikaa vastaava paljastumistaajuus on satunnainen ja riippumaton
muiden vikojen paljastumistaajuuksista. Paljastumistaajuuden jakaumaksi on oletettu gammajakauma. Tällöin
r r expa ( ),
missä
VY«„<X).

Mallit voidaan myös rakentaa suoraan jonkin
suhteell isen yksinkertaisen pisteprosessin ympärille. Tavallisesti käytetään epähomogeenista
Poissonprosessia, jonka intensiteettifunktio
valitaan sopivasta. Intensiteettifunktio tulkitaan
tällöin virheiden paljastumistaajuudeksi. Epähomogeenisessa Poissonprosessissa tietyllä aikavälillä [t',t2l havaittujen tapahtumien lukumäärä
N(t',t*) (joka vastaa nyt paljastuneiden virheiden lukumäärää) noudattaa Poisson jakaumaa
(Jhk(t)dt)n
P(JV(t1^)=n)=exp(- px(ry*)_!L—
,
missä X(t) on prosessin intensiteetti. Littlewood
(1990) ehdottaa käytettäväksi intensiteettiä

ja Musa-Okumoto-mallissa
muotoa

intensiteetti on

«"•jr,Periaatteessa voidaan käyttää hyvinkin monenlaisia intensiteettifunktioita, jolloin voidaan
soveltaa esimerkiksi VTT.n sähkö- ja automaatiotekniikan laboratoriossa muotoiltua ENriPPohjelmaa (Huovinen ja Pulkkinen (1988)).
Parametreja voidaan estimoida joko maksimum
likelihood periaatteella, kuten ENHPP-ohjelmassa, tai bayesilaisesti.
Singpurwalla ja Soyer (1985) ehdottivat mallia,
joka perustuu aikasarja-ajatteluun. Mallissa
peräkkäisten virheiden välisen ajan T, oletetaan
olevan lognormaalisti jakautunut satunnaismuuttuja. Lisäksi ajatellaan, että peräkkäiset
virheiden väliset ajat noudattavat lakia

Edellisessä jakaumassa f kuvaa luotettavuuden
kasvua, ja sille voidaan mallintaa useanlaisia
dynamiikkoja, esim muotoa
missä 6 noudattaa lognormaalijakaumaa tunnetuin parametrein, eli
Varsin samanlainen malli on Littlevvoodin
(1990) malli, jossa kunkin virheen paljastumistaajuus on kuten edellisessä mallissa, mutta
sillä ei ole samanlaista aikadynamiikkaa. Vastaavanlaisia dynamiikkoja voidaan mallintaa
myös tavanomaiseen Jelinski-Moranda malliin.
44

6,-tf(0,o2)
Nyt havaitaan, että T,:n logaritmi autoregressiivinen prosessi.Olettamalla ö,:Ile erilaisia malle-
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Tärkeä lähtökohta malleissa on oletus ohjelmassa alkujaan olevien virheiden lukumäärästä.
Oikeaoppisesti bayesilaiset mallit olettavat sen
satunnaismuuttujaksi, joka noudattaa tiettyä
missä E ; on tunnettu ja
dynamiikkaa virheiden paljastumis- ja korjausprosessissa. Malli tuottaa ennusteen tai arvion
jäljellä olevien virheiden lukumäärästä testissä
tunnetuin parametrein.
saatujen havaintojen perusteella. Bayesilainen
(tai suodatuslähtökohta) toimii myös johdonmuToinen mahdollisuus on additiivinen malli,
kaisimmin estimointiprosessissa. Klassiseen
esim. maksimum likelihood periaatteeseen
jossa lisäys w, noudattaa normaalijakaumaa nojaavat estimointiproseduurit voivat osoitN(0.WJ. Muita additiivisia malleja saadaan kun tautua vaikeatulkintaiseksi silloin, kun parametoletetaan, että 0, riippuu useammasta peräkkäi- rien arvoja estimoidaan yhä uudelleen testaussestä 0:n arvosta. Kaikille yllä esitetyille mal- tietojen määrän kasvaessa. Matemaattisesti
leille on yhteistä se, että ne voidaan ratkaista tarkasteltuna monet mallit ovat varsin epäselKalman-suotimen avulla ja se, ettil ne antavat västi rakennettuja, ja teknisesti hankalia.
tietyssä mielessä tarkentuvat arvion parametreilleen. Niiden avulla voidaan aina antaa
seuraavan virheen esiintymishetken ennustava 6.2 J Mallien sovelluksissa käytettävät
tietokoneohjelmat
jakauma. Ero edellä esitettyyn Jelinski-Moranda-tyyppiseen malliin on se, että nyt ei saada
arviota ohjelmassa jäljellä olevien virheiden Kaikki ohjelmistojen luotettavuusmallit perustulukumäärälle.
vat varsin yksinkertaiseen tilastomatematiik-

ja, voidaan malli ratkaista Kalman-filtterin
avulla. Voidaan esimerkiksi olettaa, että

Edellä on käsitelty vain muutamia ohjelmiston
luotettavuusmalleja. Alan kirjallisuudessa niitä
on esitelty runsaasti, ja erilaisia malleja on
muotoiltu kymmeniä. Ne poikkeavat toisistaan
vain muutamissa yksityiskohdissa. Periaatteessa
ne noudattavat suunnilleen samaa mallinnuskaaviota.

kaan. Niiden estimointi ja käyttö on periaatteessa helppoa, mutta joskus työlästä, koska
laskutoimitukset voivat olla monimutkaisia.
Tämän takia niiden ohjelmointi on perusteltua.
Useat mallit voidaan ratkaista taulukkolaskenta
sovelluksilla, joiden tekeminen itsekin on vaivatonta. Joistakin malleista on olemassa myös
kaupallisia ohjelmistoja.

45
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Stark (1991) esittää katsauksen muutamiin
maliityökaluihin. Käsiteltyjä työkaluja on neljä:
SMERFS (Statistical Modelling and Estimation
of Reliability Functions for Software). SRMP
(Software Reliability Modelling Programs),
GOEL ja MUSA. Joitakin ohjelmien keskeisiä
ominaisuuksia on esitetty oheisessa taulukossa I.
Taulukossa esitettävät mallit ovat suhteellisen
halpoja tai ns. public domain ohjelmia
(SMERFS. MUSA). Näiden lisäksi on olemassa muita ohjelmia, joista ei kuitenkaan ole ollut
saatavissa tietoja.
6.2.4 Mallien vertailupprusteet
Ohjelmistojen luotettavuusmallien vertailu voi
perustua muutamiin keskeisiin kriteereihin.

Musa et ai (1987) mainitsevat kriteereiksi
ennustusten oikeellisuuden (engl. predictive
validity), ennustuskyvyn tai -voiman (engl.
capability), oletusten laadun (engl. quality of
assumptions), sovellettavuuden (engl. applicability) ja yksinkertaisuuden (engl. simplicity).
Ennustusten oikeellisuutta voidaan arvioida
mallin tuottamien virheiden lukumäärä- ja ajankohtaennusteiden avulla. Näitä voidaan verrata
havaittuihin arvoihin. Matemaattisesti johdonmukainen tapa on tutkia eri (bayesilaisten)
mallien ennustavia likelihoodfunktioita (ks.
Singpurwalla ja Soyer (1985)).
Ennustuskyky tai - voima tarkoittaa sitä, kuinka
hyvin malli tuottaa päätöksenteossa tarvittavien
suureiden arvioita. Ydinvoimalaitosten automaatiojärjestelmien analyysissa kiinnostava

Taulukko I. Luotettavuusmalliohjeimat.
OMINAISUUS/
OHJELMA

SMERFS

SRMP

GOEL

MUSA

mallien lukumäärä

10

9

1

1

estimointimenetelmä

maksimum likelihood, pienimmän neliösumman menetelmä

maksimum likelihood

maksimum likelihood

maksimum
likelihood

tarvittavalähtötiedot

virheiden lkm,
virheiden välinen
aika

virheiden välinen
aika

virheiden lkm,
virheiden välinen
aika

virheiden välinen aika

mitat'

R(t),
E(N(t)), F ^ J

R(t),

R(t), E(N),

R(t), E(N),
E(N(t))

Parametriestimaatit ja niiden
tunnusluvut

piste-estimaatti,
mallin sopivuustesti

piste-estimaatti,
mallin sopivuustesti

piste-estimaatti,
varianssi, mallin
sopivuustesti

piste-estimaatti,
mallin sopivuustesti

dokumentointi

teoria, mallin
käyttö, esimerkkejä

teoria, mallin
käyttö, tulosten
tulkinta

teoria, mallin
käyttö, tulosten
tulkinta, esimerkkejä

esimerkkejä

" Virheväli = havaittujen virheiden välinen aika, R(t) = hetkellinen luotettavuus, Fft^,,) seuraavan virheen havaitsemiseen
kuluvan ajan jakauma. F(t,) = k:n Kuraavan virheen havaitsemiseen kuluva aika, E(N(t))=jaljelIä olevien virheiden
lukumäärän odotus arvo, E(N) = kaikkien virheiden lukumäärän odotusarvo.
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suure olisi arvioi todennäköisyydestä, että
järjestelmää toimii tarvittaessa. Tätä arviota ei
näytä tuottavan mikään nykyisin käytössä olevista malleista.

Oletusten laadulla tarkoitetaan sitä, kuinka
hyvin mallien oletukset vastaavat käytännön
kokemuksia. Laatua arvioitaessa olisi kyettävä
pohtimaan kunkin oletuksen uskottavuutta ja
tapaa, millä se on istutettu malliin. Tällöin olisi
kiinnitettävä huomiota oletuksen eksplisiittisyyteen ja läpinäkyvyyteen.

Sovellettavuus liittyy siihen, mihin yhteyteen
malli on suunniteltu käytettäväksi. Yleensä
mallit on tarkoitettu ohjelman kehitystyön
menestyksellisyyden arviointiin (osa laadunvarmistusta) tai virheiden luokitteluun, tärkeää
on myös arvioida kuinka hyvin malli kykenee
käsittelemään puutteellista tai asiantuntija-arviotietoa. Puutteellinen tieto voidaan kylläkin
upottaa mihin tahansa malliin, kun estimoinnissa käytetään oikeaa likelihoodfunktiota.

Mallin tulisi olla yksinkertainen ainakin kolmessa mielessä. Ensiksi, mallissa käytettävän
datan tulisi olla helposti ja kustannustehokkaasti
koottavissa. Jos näin ei ole asianlaita, mallia ei
voida soveltaa hyvin käytännössä. Toiseksi,
mallin tulisi olla käsitteellisesti yksinkertainen.
Tämä ei ole toteutunut hyvin kovinkaan monessa mallissa; usein malli ja sen parametrien
estimointi on sekoitettu keskenään ja joskus
tämä on liitetty epäselvästi mallin sovellus
ohjeisiin. Kolmanneksi mallin tulisi olla helposti implementoitavissa jokapäiväiseksi työkaluksi. Nykyisen tietotekniikan välineillä tämä ei
liene ongelma minkään mallin kohdalla.
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6.2.5 Malleissa käytettävä data
Ohjelmistoluotettavuusmallit pyrkivät ennustamaan havaittujen virhekokemusten perusteella
ohjelman luotettavuutta. Tällöin keskeisin
malleissa käytettävä data on testeissä kertynyt
käyttökokemus. Jos ohjelmistoa suunnitteleva
taho on tottunut käyttämään luotettavuusmalleja, kyseistä dataa on saatavilla. Monesti dataa
ei kuitenkaan koota tätä tarkoitusta varten ja se
on huonosti luokiteltua ja epätäydellistä. Luotettavuusanalyysia tehtäessä on kuitenkin voitava varmistua datan oikeellisuudesta ja sopivuudesta sovellettuihin malleihin.
Datan kokoaminen edellyttää huolellisesti suunniteltua datan keräysjärjestelyä. Pelkkä virheiden ajankohtien rekisteröiminen ei riitä, vaan
virheet on voitava luokitella asianmukaisesti ja
siten, että samaan ohjelmavirheeseen liittyvää
tietoa ei rekisteröidä moninkertaisesti. Virhehistorian lisäksi tarvitaan tietoa testausjärjestelystä, koska esim. virheen paljastumistaajuus
on osittain myös testausjärjestelyn ominaisuus.
Jos käyttökokemustietoa hyödynnetään, olisi
kyettävä kuvaamaan käyttöolosuhteet niin
suurella tarkkuudella, että saadaan selville,
millaisia input jakaumia kyseisiin käyttöolosuhteisiin liittyy. Usein käyttöolosuhteet tuottavat
inputteja vain varsin suppealta alueelta. Toisaalta käyttökokemuksia vastaavista olosuhteista
voidaan käyttää suuntaamaan lisätestausta.
Malleissa joudutaan lähes poikkeuksetta hyödyntämään asiantuntija-arvioita. Niitä sovellettaessa on ilmaistava täsmällisesti ja läpinäkyvästi arvioiden muodostamisperiaatteet ja taustainformaatio. Kuitenkin on syytä huomauttaa,
että asiantuntija-arviot ovat erittäin varteenotettava tietolähde, kun niihin liittyvät epävarmuudet ilmaistaan oikealla tavalla.
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7

OHJELMISTOMETRIIKAT

7.1 Peruskäsitteitä
Ohjelmistometriikat ovat mittalukuja, jotka
kuvaavat pelkistetyssä muodossa ohjelmien
ominaisuuksia. Metriikat voivat kuvata joko
ohjelman tuotannon laadunvarmistusproseduureja, virheiden paljastumista ja ohjelmankehityksen kulkua sekä ohjelman kokoa tai monimutkaisuutta. Myös ohjelmistoluotettavuusmallien tuottamia ennusteita tai arvioita voidaan
pitää metriikoina.
Metriikat voidaan jakaa IEEE standardien
982.1-982.2 mukaisesti tuote-ja prosessimetriikoiksi (ks. IEEE std (1989)). Ensimainitut
mittaavat itse ohjelmatuotteen ominaisuuksia ja
jälkimmäiset kuvaavat ohjelman tuotantoprosessia. Toinen jako pe-astuu metriikoiden määrittämistapaan. Pi'hutaan objektiivisista ja subjektiivisista metriikoista. Ensin mainitut voidaan
laskea käyttäen jotakin yksikäsitteistä algoritmia. Lisäksi voidaan puhua metametriikoista,
jotka kuvaavat käytettyä ohjelmointikieltä (ks.
Conte et ai (1986). Seuraavassa metriikoita
käsitellään sen mukaan, mitä ne pyrkivät mittaamaan. Keskeisimmät käsiteltävät metriikat
ovat ohjelman kokoa arvioivat tunnusluvut,
datan rakennetta kuvaavat metriikat, ohjelman
loogista rakennetta kuvaavat metriikat ja erilaiset yhdistetyt metriikat. Lisäksi tarkastellaan
lyhyesti ohjelman kustannus-ja suunnittelumetriikoita.
Metriikoita sovellettaessa on hyvä pitää mielessä joitakin kriteerejä, jotka liittyvät metriikoiden hyvyyteen ja sovellettavuuteen. Conte et ai
(1986) tarkastelevat viittä metriikkakriteeriä:
yksinkertaisuus, pätevyys, robustisuus, kuvaavuus ja analysoitavuus.
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Metriikka on yksinkertainen silloin, kun se
johtaa yksinkertaiseen ja helposti tulkittavaan
tulokseen. Yksi numeroarvo, joka on selvästi
laskettavissa jostakin ohjelman ominaisuudesta
on yksinkertainen, kun taas metriikka, joka
perustuu esimerkiksi useasta tekijästä monimutkaisella kaavalla laskettavaan tunnuslukuun ei
sen sijaan täytä tätä kriteeriä.
Pätevyys liittyy siihen, mittaako metriikka
todella sitä ominaisuutta mitä se on tarkoitettu
mittaamaan. Esimerkiksi ohjelman rivien lukumäärä vastaa ohjelman pituutta, mutta se ei
välttämättä mittaa ohjelman laajuutta ja toiminnallista pituutta, jotka ovat ohjelman käytön
kannalta oleellisempia pituuden mittoja.
Robustisuus (epäherkkyys) on ominaisuus, joka
kuvaa tunnusluvun herkkyyttä sellaisille tekijöille, jotka eivät sinänsä vaikuta ohjelman
toimintaa. Jos metriikka on robusti, tällaiset
tekijät eivät muuta oleellisesti metriikan arvoa.
Kuvaavuus liittyy metriikan sovellettavuuteen.
Jos metriikkaa ei voida käyttää kuvaamaan ja
ohjaamaan ohjelman kehitystä ja huoltoa, se ei
ole sopiva (kuvaava) tähän tarkoitukseen.
Metriikka on analysoitavissa, jos sitä voidaan
tarkastella soveltamalla standardeja tilastollisia
ja laskenta menetelmiä. Ohjelman rivien lukumäärä on analysoitavissa, mutta esimerkiksi
metriikka joka vastaa kysymykseen "onko
ohjelma tehty käyttäen strukturoitua ohjelmointitekniikkaa?" ei ole.
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7.2 Ohjelman laajuutta kuvaavat
metriikat
Ohjelman koko tai laajuus on yksi tekijä, joka
vaikuttaa ohjelmassa olevien virheiden lukumäärään. Vaikka koko tuntuu ensisilmäykseltä
varsin ongelmattomalta käsitteeltä, voidaan sitä
arvioida monella erilaisella metriikalla.
Ehkä yksinkertaisin kokometriikka on ohjelmarivien lukumäärä, S,. Sen laskemiseen liittyy
joitakin ongelmia; jotkut ohjelmointikielet sallivat suhteellisen vapaan formaatin, jolloin samalle fyysiselle riville voidaan sijoittaa useita
komentoja. Tämän ongelman poistamiseksi
Conte et ai (1986) määrittelevät ohjelmarivin:
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välimerkit (esim.; Pascal-kielessä), sijoitusoperaattorit, komentojen nimet (WHILE jne.) ja
joidenkin funktioiden nimet.
Operaattorien ja operandien lukumääriin perustuvia metriikoita ovat ohjelman sanaston laajuus, I, (engl. program vocabulary)
/=»,•«,,

havaittu ohjelman pituus (engl. observed program length), L,

ja ohjelman arvioitu pituus (engl. estimated
program length), E,

Edellisten perusteella voidaan laskea myös
Ohjelmarivi on mikä tahansa ohjelmaiekstin
ohjelman volyymi (engl. program volume), V,
fyysinen rivi, joka ei ole kommentti tai tyhjä
rivi, huolimatta siitä kuinka monta käskyä tai joka kuvaa myös ohjelman kokoa:
K=Z,*l0g2(/).
käskyn osaa kyseisellä rivillä on.
Tämä määritelmä laskee ohjelmariviksi myös
rivit joilla on ohjelman otsikoita tai nimiä,
muuttujien julistuksia ja määrittelyjä sekä käskyjä, joita ei suoriteta.
S, ei kuvaa ohjelman kokoa kovinkaan hyvin,
koska kaikki ohjelmarivit eivät ole yhtä "helppoja". Tätä voidaan poistaa antamalla niille
ohjelmariveille, joilla on merkityksellisimpiä
olioita, suurempi paino (esim. rivillä, jossa
määritellään kaksi ulotteinen taulukko on enemmän painoa kuin rivillä, jolla määritellään
yksiulotteinen taulukko). Halstead (1977) ratkaisi ongelman laskemalla operaattorien ja
operandien ja niiden esiintymiskertojen lukumääriä. Niihin perustuvia metriikoita nimitetään englanninkielisellä ilmaisulla "Software
Science Measures". Ne arvioidaan neljän ohjelmasta laskettavissa olevaan mitan, n, = ohjelmassa olevien erillisten operaattorien lukumäärä, n, = ohjelmassa olevien erillisten operandien lukurräärä, N, = operaattorien esiintymiskertojen kokonaismäärä ja N2 = operandien
esiintymiskertojen kokonaismäärä, avulla.
Operaattori määritellään miksi tahansa symboliksi tai avainsanaksi, joka spesifioi jonkin
ohjelmatoiminnon. Tällaisia merkkejä ovat
laskutoimitusten ( + , -, /, *, jne) symbolit,

Muita software science metriikoita ovat, D,
ohjelman vaikeus (engl. program difficulty), L,
ohjelman taso (engl. program level) ja E,
ohjelmointityömäärä (engl. effort):
2 2

HE~Y

V

Ohjelman pituuden ja siinä olevien virheiden
lukumäärän välistä korrelaatiota on yritetty
arvioida metriikalla B, virheiden lukumäärä:
2

v

B— —±—,
3000 3000

Joskus arvioitu ohjelman pituus lasketaan vaihtoehtoisesti kaavalla
Z=logj(«1!)+Iog2(fl2!).
Käytännössä yllämainittujen metriikoiden laskeminen on varsin vaikeaa, ja se edellyttää tietokoneavusteista menetelmää. Metriikoiden merkitys ja tulkinta riippuu käytetystä ohjelmointikielestä. Metriikkojen soveltaminen ohjelman
kehitysvaiheessa voi auttaa pienentämään ohjelman monimutkaisuutta ja ohjelmointiin kuluvaa
49
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työpanosta. Yllämainittujen metriikoiden käytöstä on varsin paljon kokemuksia. On havaittu, että S„ L ja V ovat yleensä toisistaan lineaarisesti korreloituneita, ja ne siis näyttävät
mittaavan samaa asiaa. Metriikat L ja V ovat
robusteja siinä mielessä, että niiden arvo ei
muutu merkittävästi, jos operandien ja operaattorien lukumäärien laskentasääntöä varioidaan
(ks. Conte et ai (1986)).
Esitettyjen metriikoiden teoreettinen tausta
liittyy algoritmien teoriaan, eikä niinkään todellisuudessa realisoituvien ohjelmien teoriaan.
Metriikkojen toimivuutta tukevat kokemukset
on saatu lähinnä Algolilla, Fortranilla tai PLkielellä laadittujen ohjelmien tarkastelusta.
Joissakin muissa kielissä ei ole yhtä helppoa
määritellä, mikä merkki tai olio on operaattori
tai operandi. Tämän takia ei näitä metriikoita
voi aivan huolettomasti soveltaa mihin tahansa
tapaukseen (ks. Shen et ai (1983)).
Ohjelman pituutta on ehdotettu mitattavaksi
ohjelmassa olevien modulien lukumäärällä (moduli = ohjelmassa oleva joukko rivejä, jotka
muodostavat itsenäisesti suorituskelpoisen yksikön). Varsinkin suurten ohjelmien tapauksessa
modulien lukumäärä on helpommin arvioitavissa. Ohjelman jakaminen moduleihin ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Ongelmaa voidaan
lähestyä myös laskemalla ohjelmassa olevien
funktioiden lukumäärä. Funktio on joukko
ohjelman lauseita, joka toteuttaa tietyn tehtävän. Funktioon katsotaan kuuluvan myös siinä
tarvittavien lokaalien muuttujien ja formaalien
parametrien määrittelyt.
Usein ohjelma tehdään täydentämällä aiempaa
ohjelmaa. Tällöin voidaan määritellä ekvivalentteja pituusmetriikoita siten, että ne ottavat
huomioon aiemmin määritellyn pituusmetriikan
ja lisäystä koskevan pituusmetriikan. Conte et
ai (1986) esittelevät muutamia mahdollisuuksia
määritellä tällaisia ekvivalentteja metriikoita.
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7.3 Ohjelman loogiseen
rakenteeseen liittyvät
metriikat
Edellä esitetyt metriikat eivät ota huomioon
ohjelman loogista rakennetta, joka on kuitenkin
varsin keskeinen ohjelmaa luonnehtiva tekijä.
On ilmeistä, että loogisesti monimutkaisissa
ohjelmissa on virheitä suuremmalla todennäköisyydellä kuin yksinkertaisissa ohjelmissa. Loogisen rakenteen huomioon ottavia metriikoita
on kehitetty muutamia. Ennekuin määritellään
kyseisiä metriikoita, on syytä käsitellä ohjelman kontrollirakennetta kuvaavia esitystapoja.
Ohjelman kontrollirakennetta käsitellään tietokoneessa peräkkäisesti. Kontrollirakenne on
helpointa kuvata vuokaavioilla. Peräkkäisyyden voidaan katsoa rikkoutuvan kolmessa
tilanteessa tai haarautumiskohdassa, myötä- ja
vastasuuntaisessa haarautumisessa ja horisontaalisessa haarautumisessa. Myötäsuuntaiset
haarautumiset (engl. forward branch) johtavat
ohjelman suorituksen haarautumisen tiettyjen
ehtojen realisoitumisen mukaisesti. Vastasuuntaiset haarautumiset (engl. backward branch)
muodostavat ohjelmaan lööppejä (esim. erilaiset REPEAT-UNTIL-rakenteet). Horisontaaliset haarautumi.-.et ovat tavallaan myötäsuuntausten haaraumien erikoistapauksia, joissa ohjelman suoritus keskeytyy tiettyjen ehtojen toteutuessa. Vastasuuntautuneethaarautumiset voivat
olla joko ehdollisia tai ehdottomia. Oheisissa
kuvassa 13 on esitetty myötä- ja vastasuuntautuneita haarautumia vastaavat vuokaaviot.
Edellisiä vuokaaviorakenteita käyttäen voidaan
laatia koko ohjelmaa kuvaava vuokaavio. On
mahdollista, että yksinkertainen vuokaavioesitys ei riitä kuvaamaan reaaliaikaisten järjestelmien ohjauksessa käytettäviä ohjelmia. Tällöin on käytettävä vaihtoehtoisia esitystapoja,
kuten petriverkkoja. Logiikan näkökulmasta
katsoen voidaan ainakin periaatteessa kuvata
mikä tahansa ohjelma formaalilla kielellä, jonka
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true
forward
branch

fabc
^^/^

forward
bcnck

"
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aacoadiUoaal
backward
braacb

caadilioaai
backward
branch

Kuva 13. Haarautumisten

vuokaavioesitykset.

rakenteen monimutkaisuus ei ylittäne tavanomaisen predikaattilogiikan monimutkaisuutta.

Näitä rakenteita vastaavia metriiknita ei ole
paljoakaan kehitelty.
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Ehkä yksinkertaisin ohjelman loogisen rakenteen huomitxtnottava metriikka on päätöstilanteiden lukumäärä, d. (engl. decision count),
joka määritellään yksinkertaisesti ohjelmassa
olevien ehto- ja looppirakenteiden lukumääränä
(esim. IF-. D O . WHILE- jne. rakenteet).
Tällöin on järkevää laskea ne rakenteet, joissa
on useampia ehtorakenteita. niin monena rakenteena kuin siinä on erilaisia ehtoja (esim. IFTHEN-IF-THEN vastaa kahta päätöstä). Kutakin erilaista yksinkertaista ehtoa kutsutaan
predikaatiksi, ja rakenteen päätösten lukumäärä
on siis sama kuin siinä olevien predikaattien
lukumäärä.

lohkoista poislähtevien kaarien lukumäärä
"nähdään' suoraan rakenteesta, ja lohkojen
lukumäärän laskeminen on suoraviivainen
tehtävä. Jos ohjelma koostuu useasta, vain
muutamalla kaarella toisiinsa kytketystä moduulista, voidaan laskea ensin kunkin moduulin
svklomaattinen monimutkaisuus ja lopuksi
laskea nämä yhteen. Conte et ai (1986) antavat
selkeitä esimerkkejä laskennan kulusta.

Monimutkaisempi ja tunnetumpi Iixigista rakennetta kuvaava metriikka on ns. svklomaattinen
monimutkaisuus (engl. cyclomatic complexity
(number)). v(G). jonka on muotoillut McCahe
(1976). Se on alkujaan suunniteltu arvioimaan
ohjelmassa olevien lineaarisesti riippumattomien polkujen lukumäärää, jonka puolestaan on
arvioitu liittyvän varsin suoraviivaisesti ohjelman testattavuuteen ja huollettavuuteen. v(G):n
määritelmä on peräisin verkkoteoriasta, ja se
vastaa läheisesti suunnatun verkon syklomaattisuutta. On huomattava, että ohjelmaa kuvaava
vuokaavio on suunnattu verkko, ja määritelmän
käytti) tässä yhteydessä on varsin perusteltua.
Suunnatun verkon syklomaattisuus määritellään
kaavalla
v{G)-e-m*p,

1.
2.

missä m on verkon solmujen lukumäärä, e on
verkon kaarien lukumäärä ja p on toisiinsa
verkolla kytkettyjen solmujen lukumäärä. Ohjelman vuokaavion tapauksessa solmut tulkitaan
ohjelman lohkoiksi, kaaret vastaavat vuokaavion lohkoja toisiinsa yhdistäviä, tietovirtaa
kuvaavia viivoja. Yhdistettyjen solmujen lukumäärä on ohjelman tapauksessa p=2. koska
kaavio yhdistää ohjelman alun ja lopun. Ohjelman svklomaattinen monimutkaisuus määritellään siis kaavalla

Syklomaattisen monimutkaisuuden laskeminen
on varsin helppoa, ja se voidaan automatisoida.
Laskemista varten ei tarvitse muodostaa vuokaaviota. Tämä perustuu siihen, että ohjelma
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Syklomaattisen kompleksisuuden ohella voidaan
käyttää ns. Pratherin komplekslMiusmetriikkaa.
ciS). joka määritellään seuraavan algoritmin
mukaisesti (ks. Barnes et ai (198?)):
yksinkertaiselle lauseelle c(S) = I.
begin...end-rakenteeile c(hegin S.
end) =

3.

4.

S,

c(S : )+...+c(S.).

if-then-else-rakenteelle c(if P then S-,
else S.) = h*max(c(S:).c(S:). missä h
= 2*exp(n) ja n on lauseen P boolen
relaatioiden lukumäärä ja
while-rakenteelle c(while O do S) =
h*c(S). missä h kuten kohdassa 3.

Ohjelman loogisen rakenteen nojalla voidaan
määritellä edellä esitettyjen lisäksi muitakin
metriikoita. Näistä mainittakoon polkujen lukumäärä ja solmujen saavutettavuus. Polkujen
lukumäärä määritellään yksikäsitteisten ohjelman aikusolmusta loppusolmuun kulkevien
yksikäsitteisten polkujen lukumääränä. Vastaavasti voidaan määritellä kuhunkin solmuun
tulevien polkujen lukumäärä, jota kutsutaan
(solmun) savutettavuusmetriikaksi. Polkujen
lukumäärä voi olla hyvin suuri, jopa ääretön,
jos ohjelmassa on lööppejä, eikä sen laskeminen käytännössä ole kovinkaan helppoa. Sama
koskee solmujen saavutettavuusmetriikan laskemista. Solmujen saavutettavuutta voidaan mitata myös keskimääräisellä saavutettavuudella,
joka määritellään polkujen lukumäärän ia solmujen lukumäärän suhteena.
Ohjelman rakennetta voidaan tarkastella myös
määrittelemällä ohjelman sisäkkäisyys taso
(engl. depth of nesting) tai keskimääräisellä
sisäkkäisyysasteella. Jotta tällainen metriikka
voidaan laskea, kullekin suoritettavalle käskylle
täytyy määrittää oma sisäkkäisyysasteensa
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Tämä voidaan tehdä rekursiivisesti seuraavalla
tavalL:
1.
2.

3.

Ohjelman ensimmäisen suoritettavan
käskyn sisäkkäisyystaso on 1.
Jos käskyn a sisäkkäisyystaso on /. ja
käsky b suoritetaan välittömästi käskyn
a jälkeen, niin sen sisäkkäisyysaste on
myös /.
Jos käskyn a sisäkkäisyystaso on / ja
käsky b kuuluu käskyn a hallitseniaan
lööppiin tai ehdolliseen siirtymään, niin
käskyn b sisäkkäisyysaste on / + 1 .

Keskimääräinen sisäkkäisyysaste saadaan laskemalla yhteen kaikkien käskyjen sisäkkäisyystasot ja jakamalla summa käskyjen lukumäärällä.

7.4 Muut metriikat
Tarkastelemalla ohjelman input dataa ja ohjelman tuottamia outputteja voidaan muodostaa
metriikoiu. Näiden mctriikoiden määrittäminen
voi olla varsin helppoa, koska monet kääntäjän
tuottavat muuttujien ristiviittauslistoja. joista
tarvittavia tekijöitä voidaan laskea. Datan
rakenteeseen liittyvien mctriikoiden tarkoituksena on antaa kuva siitä, kuinka ohjelma käyttää
dataa ja miten monimutkainen ohjelman datan
rakenne on.
Keskeinen perustekijä datan rakennemetriikoissa on ohjelmassa olevien muuttujien lukumäärä. Muuttuja voidaan määritellä minä tahansa
merkkijonona, jota käytetään edustamaan jotakin arvoa ohjelman suorituksessa tai käännöksessä. Muuttujien lukumäärä (v) voidaan selvittää suhteellisen yksikäsitteisesi1. Ohjelman
operandien lukumäärän (n- edellä) ja muuttujien lukumäärän välillä on yhteys

missä c on yksikäsitteisten vakioiden lukumääri
ja lJ on ohjelmassa käytettyjen nimen lukumäärä (esim. funktion tai aliohjelman nimi).
Muita metriikoita saadaan yhdistelemällä edellä
esitettyjä metriikoita sopivilla tavoilla. Näihin
on tehty katsaus viitteessä (Conte et ai (1986)).
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Eräs luokka metriikoista liittyy ohjelman tuotantoprosessiin. Niillä voidaan arvioida ohjelmatuotannon laadunvarmistusta ja 'tustannuksia. ja ohjelmassa esiintyneiden virheiden lukumääriä. Tässä raportissa et puututa näihin
metriikoihin.

7.5 Metriikkojen ja luotettavuusmallien yhdistäminen
Metriikoiden tuottama tieto voi olla hyödyllistä
täydentämään ohjelmistojen luotettavuusmallien
parametrien arvoja ja ohjaamaan mallien muodostamista. Monet ohjelmiston luotettavuusmallit eivät ota huomioon ohjelma rakennetta, mitä
taas mitataan metriikoilla kuten edellä on nähty. Bayesilaisissa maileissa ohjelmaa koskeva
prioritieto tai asiantuntija-arvio siirretään tiettyihin mallin parametreihin, ja on perusteltua
olettaa, että metriikoiden antama lisäinformaatio auttaa asiantuntijoita eksplikoimaan ja kvantifioimaan arvionsa paremmin, jos metriikoita
käytetään hyväksi.
Barnes et ai (1987) esittävät metriikoiden ja
virheiden lukumäärien välisiä korrelaatioita
koskevia tuloksia, jotka perustuvat OECD.n
Häiden projektissa tehtyihin tutkimuksiin.
Korrelaatiot vaihtelevat suhteellisen vahvan (n.
0.85) ja heikon (n. 0.04) välillä. Parhaat korrelaatiot havaittiin operaattorien lukumääriä
kuvaavien metriikoiden ja ohjelman volyymia
kuvaavien metriikoiden ja virheiden lukumäärän välillä. Sen sijaan kompleksisuusmetriikat
eivät näyttäneet korreloivat virheiden lukumäärien kanssa kovinkaan vahvasti. Se. että korrelaatio ei ole kovin vahva, viittaa siihen, että
virheiden syntymekanismi on satunnainen.
Periaatteessa näiden korrelaatioiden perusteella
voidaan muotoilla todennäköisyysmalleja. joita
voidaan käyttää ohjelmistoluotettavuusmailien
parametrien priorijakaumina.
Muason ja Khoshgoftaar (1991) esittävät lähestymistavan, jolla kompleksisuusmetriikoiden
antama tieto voidaan liittää hayesilaisiin, Cox in
ja Musa-Cnx malleihin. Aluksi lasketaan kunkin ohjelmamoduulin kompleksisuutta kuvaava:
metriikat (esim. v(G) ja ohjelmarivien lukumäärät). Sen jälkeen näiden perusteella määri-
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tetään koko ohjelmaa kuvaava suhteellinen
metriikka, joka on lineaarinen muunnos alkuperäisistä metriikoista. Muunnos tehdään raktorianalyyttisesti. Kunkin havaitun virheen jälkeen ohjelmaan tehdään muutoksia, joita vastaavat uudet metriikoiden arvot lasketaan.
Metriikkaa käytetään muokkaamaan peräkkäisten vikojen välisen ajan jakaumaa, jonka jälkeen voidaan käyttää standardeja tilastomatemaattisia menetelmiä ennustettaessa luotettavuussuureita. On huomattava, että tällainen
lähestymistapa on vahvasti malliriippuva, ja se
täytyy muotoilla eri tavalla eri malleille. Munson ja Khoshgoftaar (1991) eivät kuvaa mitään
lähestymistapansa käytännöllisiä sovelluksia,
eikä menetelmän soveltuvuudesta näin ollen voi
sanoa kovinkaan paljon.
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Ohjelmatuotannon laadunvarmistusta voidaan
kuvata monella tavalla, jopa osittain kvantitatiivisilla metriikoilla. Tällainen tieto antaa lisäinformaatiota ohjelmasta, ja se olisi voitava
sisällyttää myös mallien taustainformaatioksi.
Kokemuksia tällaisesta lähestymistavasta ei ole
kuitenkaan kovin paljon dokumentoitu.

Metriikoiden ja luotettavuusmallien ja - ennusteiden yhteensopivuudesta on olemassa varsin
vähän käytännön kokemuksiin perustuvaa
julkaistua tietoa. Jos ohjelmistojen luotettavuutta joudutaan arvioimaan asiantuntija-arvioiden
perusteella, tällainen tieto olisi toivottavaa ja
käyttökelpoista.
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8 OHJELMISTON LUOTETTAVUUSMALLIEN
JA PS A: N YHTEENSOPIVUUS

8.1 P&*:ssa käytetyt
luotettavuusennusteet

Todennäköisyys, että ohjelma on tällä tavalla
epäkäytettävä, saadaan kaavasta

PSAssa tarvitaan arvioita eri toimintojen vikatodennäköisyyksistä tarvetilanteessa. Ohjelmistoluotettavuusmallit eivät vastaa tähän kysymykseen. Periaatteessa voisi olla mahdollista
laatia sellaisiakin malleja, mutta tämä edellyttäisi kutakin tarvetilannetta vastaavan inputavaruuden osan tarkkaa kuvaamista ja tilanteeseen
liittyvien inputarvojen todennäköisyysjakauman
muodostamista. Kun ohjelmistoluotettavuusmal1 il la voidaan antaa todennäköisyys, että tarvetilannetta vastaavassa inputavaruuden osassa ei
ole virheitä, voidaan inputjakauma ja luotettavuusmalli yhdistämällä antaa PSAssa tarvittava
estimaatti.

missä X on vikataajuus ja tr on ohjelman palautusaika. Tämä epäkäytettävyys ei kuitenkaan
kuvaa kokonaan todennäköisyyttä, että ohjelma
ei toimi tarvetilanteessa. Siihen on lisättävä se
osuus, joka syntyy siitä, että tarvetilanteessa
ohjelmalle syötettävä input ei tuota haluttua
tulosta (tämä lisäys vastaa tietyssä mielessä
varalla olevan laitteen "lineaarisen epäkäytettävyysmallin q-osaa", ks. esim. Mankamo ja
Pulkkinen (1988)). On huomattava, että ylläolevassa kaavassa vikataajuus on kokonaisvikataajuus, joka on jaettava toimintokohtaisiin vikataajuuksiin. Jos jakoa ei tehdä, saadaan konservatiivinen tulos, koska kaikki vikaantumiset
eivät johda turvallisuustoiminnon menetykseen
tarvetilanteessa.

Käytännössä tarvetilanteiden inputjakaumien
muodostaminen on varsin vaativa tehtävä, ja
saatava jakauma sisältää runsaasti subjektiivisia
ja puutteellisilla (esim. termodynaamisilla)
malleilla laskettuja arvioita. Voidaankin melko
suurella varmuudella todeta, että PSAssa tarvittavia arvioita ei voida suoraan muodostaa ohjelmistojen luotettavuusmalleilla.
Monet luotettavuusmallit tuottavat arvion ohjelmiston "vikataajuudesta", eli taajuudesta, jolla
tietyssä käyttöympäristössä toimiva ohjelma
ajautuu virhetilanteeseen. Virhe johtaa yleensä
siihen, että ohjelman suoritus pysähtyy, eikä se
voi enää ohjata turvallisuustoimintoja. Virheestä voidaan toipua palauttamalla ohjelma alkutilanteeseen. Palautuksen kuluessa ohjelma ei voi
toteuttaa sille asetettuja vaatimuksia, toisin
sanoen, ohjelma on epäkäytettävä palautuksen
aikana.

Oman ongelma-alueensa muodostavat rinnakkaisten tai redundanttisten ohjelmoitavalla
tekniikalla toteutettujen automaatiojärjestelmien
luotettavuusarviot. Tällöin keskeinen ongelma
on se voidaanko luottaa siihen, että rinnakkaiset järjestelmät (ohjelmat) ovat toisistaan riippumattomia, ja mikä on niiden yhteisvikojen
mahdollisuus. Ohjelmistojen tapauksessa saattaa
olla vaikeaa kuvata niillä toteutettujen järjestelmien luotettavuusrakennetta. Rinnakkaiset
järjestelmät voivat olla kytkeytyneitä toisiinsa
mm. yhteisten prosessimittausten, yhteisen
spesifikaation ja yhteisten ohjelmamodulien
kautta. Tavanomaisen luotettavuusteknisen
tarkastelun soveltuvuus tällaisten järjestelmien
analyysiin tuntuu kyseenalaiselta. Ongelma
voidaan tietenkin ratkaista asiantuntija-arvioilla,
joissa otetaan huomioon yhteisvikojen
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mahdollisuus jollakin sopivalla mallilla, muna
tehtävä lienee astetta vaikeampi kuin yksittäisen
järjestelmän luotettavuuden arviointi. Periaatteessa voidaan ajatella, että yksittäisen järjestelmän vikaantumistodennäköisyyson moniredundanttisen järjestelmän vikaantumistodennäköisyyden yläraja, mutta tällöin arvio on todennäköisesti ylikonservatiivinen. Tässäkin tapauksessa PSA:ia voidaan käyttää erilaisten herkkyystarkastelujen tekemiseen, jolloin voidaan
selvittää järjestelmän maksimaalinen tärkeys
sydänvauriotodennäköisyysarvion suhteen.
Jos ohjelman toiminnot on mallinnettu PSAn
vikapuihin (jopa käyttäen ohjelmistovikapuita).
voidaan tehdä herkkyystarkasteluja ohjelmistovirheiden vaikutuksesta sydänvauriotaajuuteen.
Ohjelmistomalleja voidaan hyödyntää vikapuun
ohjelmatoimintojen perustapahtumatodennäköisyyksien arvioinnissa, jos niitä pidetään as;antuntija-arvioiden taustamateriaalina. Asian, ntija-arvioita voidaan hyödyntää (ja hyödynnetään
esim. inhimillisten virheiden analyysissa)
PSAssa kivuttomasti). Tällöin PSAn objektiivisuus tietenkin kärsii, mutta on muistettava, että
itse PSA on tavallaan asiantuntija-arvio koko
laitoksesta, ja se on aina jossakin mielessä
subjektiivinen.
McDermid (1991) arvioi korkean luotettavuuden perusteluissa käytettyjä asiantuntija-argumentteja artikkelissaan varsin syvällisesti.
Yleinen ohjelman virheettömyyttä koskeva a
priori argumentti on se, että ohjelman määrittelyssä ja suunnittelussa on sovellettu formaaleja
menetelmiä. McDermidin (1991) mukaan usein
väitetään, että formaalien menetelmien käyttö
takaa korkean luotettavuuden, mikä on hänen
mielestään yksinkertaistus. Tosiasiassa täydellinen formaalien menetelmien käyttö voi varmistaa, että ohjelma vastaa täysin spesifikaatioitaan. Ne eivät kuitenkaan varmista sitä, että
spesifikaatiot ovat oikeita. Oikea tapa soveltaa
(McDermidin mielestä) tätä a priori uskomusta
on se, että sillä muokataan esimerkiksi virheiden lukumäärän a priori jakaumaa, ja tämä
yhdistetään kokeista saatuun evidenssiin.
Toinen McDermidin (1991) arvioima argumentti on viittaus samantyyppisten järjestelmien
tai ohjelmien aiempiin kokemuksiin. Argumen56
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tin muoto on yleensä: "tarkasteltava järjestelmä
on tehty käyttäen samoja suunnittelu-ja laadunvalvontaperiaatteita ja -menetelmiä kuin aiemmat järjestelmän ja sen toiminnallinen rakenne
on samanlainen kuin aiempien järjestelmien,
mistä syystä voidaan olettaa että uuden järjestelmän luotettavuus vastaa aiempia kokemuksia". Eräs matemaattisesti konsistentti tapa
hyödyntää tätä argumenttia on nytkin sen sisällyttäminen luotettavuusmallien parametrien
priorijakaumiin.
Usein luotettavuutta perustellaan vikojen riippumattomuudella ja vikasietoisuudella esimerkiksi sanomalla, että: "yhden järjestelmän vikatodennäköisyys on 10"", nyt sovelletaan kahta
tällaista järjestelmää, ja koska järjestelmät ovat
riippumattomia, on kokonaisuuden vikatodennäköisyys 102n". Tämä on esimerkki argumentista, joka perustuu aiemmin hyväksyttyihin
tosiasioihin ja todennäköisyyslaskennan sääntöihin.
Yleensä edellä esitettyjä argumentteja käytetään
sekavasti ja huonosti dokumentoidusta jolloin
ei voida varmistua siitä, että niiden taustalla
olevat pohdinnat ovat oikeita ja että ne eivät
sisällä toisistaan riippuvia osia. Argumenttien
olettaminen riippumattomiksi johtaa yleensä
epäkonservatiivisiin arvioihin. Hyväksyttävän
ja täydellisen argumentoinnin kulun McDermid
(1991) esittää Toulminilta (engl. filosofi) peräisin olevan periaatteen mukaisesti seuraavan
aina tietynlaista, jopa kanonista, muotoa. Tämä
muoto ei kuitenkaan ole mikään formaali esitystapa, ja käytännössä se toteutuu parhaimmassakin tapauksessa mitä moninaisimmilla tavoilla. On huomattava, että argumentoitiin kuuluu
aina tiettyjä epävarmuutta ilmaisevia ja arvioivia väittämiä. Käytännössä, kuten edellä todettiin, argumentoinnissa on pahojakin aukkopaikkoja. Argumentit voivat olla kvalitatiivisia, tai
jopa mahdottomia todistaa oikeiksi. Joissakin
tapauksissa niitä ei voida johtaa yksikäsitteisellä
(mekaanisella) tavalla datasta.
McDermid (1991) toteaa, että Yorkin yliopistossa on kehitteillä tukijärjestelmä (SAM,
Safety Argument Manager), jolla turvallisuutta
koskevia väitteitä voidaan tehdä selvemmällä
tavalla. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa
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hyväksyttävän muotoisia dokumentteja sekä
hypertekstityyppinen tietokanta, jota käyttäen
on mahdollista arvioida väittämien oikeellisuutta.
Vaikkakaan SAM:n tyyppiset järjestelmät eivät
välttämättä tuota täsmällisiä kvantitatiivisia
arvioita ohjelmiston luotettavuudesta, voidaan
niitä käyttää tukemaan PSA:ssa tarvittavien
arvioiden muodostamista. Tällaisten järjestelmien käyttö ja edelleen kehittäminen on tässä
mielessä varsin lupaavan tuntuinen lähestymistapa.
YVL 2.8 (1987) ohjeessa edellytetään turvallisuustoimintojen toteuttavan tietyt kvantitatiiviset turvallisuustavoitteet. Jos kyseisiin turvallisuustoimintoihin liittyy ohjelmoituja automaatiojärjestelmiä, voidaan arvioida, kuinka
suuri vikaantumistodennäköisyys niillä voi korkeintaan olla, että turvallisuustavoite saavutettaisiin. Tätä arviota voidaan käyttää määritettäessä automaatiojärjestelmien hyväksyinisperiaatteita. Tällöin voidaan esittää vaatimuksia
luotettavuusmallien käytölle, kvalitatiivisille
luotettavuusanalyyseille ja kriittisissä tapauksissa myös ohjelmien formaaleille tarkasteluille.
PSA voi siis tuottaa vaatimukset ohjelmien
tarkastukselle.

8.2 PSA:n käyttöjärjestelmien
testauksen ohjauksessa
Laitoskohtainen PSA-malli tuottaa eri järjestelmien tärkeyttä koskevia tuloksia, jotka saattavat
olla joskus yllättäviäkin. Koska ydinvoimalaitoksen järjestelmät ovat toisistaan riippuvia
yhteisten komponenttien ja tukijärjestelmien
takia, saattaa joidenkin turvallisuudelle merkityksettömäksikin luultujen tukijärjestelmien
merkitys osoittautua keskeiseksi. Muut turvallisuusanalyysin menetelmät eivät tuota tällaisia
tuloksia, minkä vuoksi PSA antaa arvokasta
koko laitosta koskevaa tietoa.
Kuten edellä todettiin voidaan automaatiojärjestelmät sisällyttää PSA-malliin. Vaikka niiden
vikaantumistodennäköisyysarviot perustuisivat
osittain subjektiivisiin ja karkeisiin arvioihin,
voidaan PSA:n perusteella arvioida automaa-
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tiojärjestelmän tärkeys sydänvaunotaajuuden
suhteen. Tämä pitää paikkansa, vaikka automaatiojärjestelmän redundanttisia osia ei olisikaan mallinnettu täsmällisesti. Pikasulkujärjestelmän keskcnen asema näkyy myös PSAmallissa, koska pikasulun onnistumista edellyt.
tään kaikissa onnettomuusketjuissa.
Mitä tärkeämmäksi automaatiojärjestelmä osoittautuu PSA-tarkasteluissa, sitä tarkemmin sitä
voidaan edellyttää testattavan ja varmistettavan.
Koska suuri osa ohjelman virheistä on tavalla
tai toisella peräisin spesifikaation puutteellisuudesta, korostuu kokonaisjärjestelmän testauksen
tarve. PSA perustuu eri onnettomuustilanteiden
suhteellisen tarkkaan analyysiin, jossa tutkitaan
onnettomuusketjuissa esille tulevien fysikaalisten prosessien käyttäytymistä. Ennenkuin PSAmalli on mahdollinen on kyettävä kuvaamaan
niin tarkasti kuin mahdollista turvallisuustoimintojen onnistumiskriteerit, automaatiojärjestelmien laukaisuehdot ja turvallisuustoimintojen
epäonnistumisen vaikutukset onnettomuuksien
kulkuun. Tässä yhteydessä joudutaan tarkastelemaan sellaisia prosessin piirteitä, jotka ovat
keskeisiä myös ohjelmoitujen automaatiojärjestelmien spesifikaatioissa. Samalla saadaan
ainakin osittain kartoitetuksi ne fysikaalisten
parametrien vaihtelualueet, jotka ovat tärkeitä
automaation toiminnassa. Tällainen kartoitus
auttaa tunnistamaan ne ohjelmistojen inputavaruuksien osat, jotka tulevat kysymykseen onnettomuustilanteissa. Mitä tarkemmin nämä
inputavaruuksien osat tunnetaan, sitä paremmin
voidaan keskittää ohjelmiston testaus näihin
tilanteisiin. Periaatteessa voisi olla mahdollista
tunnistaa ne osat, jotka täytyy testata kokonaisuudessaan. Jos testaukset osoittavat ohjelman täydellisen virheettömyyden näissä kohteissa, voidaan vikatodennäköisyysestimaattia
perustellusti pienentää.
Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmiä- ja
komponentteja tulee testata määräajoin. Testausten aiheuttamat epäkäytettävyyden lisäykset
ja niiden paljastamat piilevät viat on mallinnettu PSA:ssa. Jotta tällainen malli olisi mahdollinen, on testausjärjestelyt kuvattava riittävän
tarkasti malleissa. Tässä yhteydessä tunnistetaan mahdollisesti testausten aiheuttamia erikoisia vikaantumismekanismeja ja srikoistilanteita.
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joissa testaajat joutuvat puuttumaan järjestelmien toimintaan. Tällaiset tilanteet ovat kriittisiä
poikkeustilanteita myös ohjelmoiduille järjestelmille, ja PSA-anaJyysit auttavat kohdistamaan
näitä tilanteita vastaavien ohjelmaosuuksien
analyysia. Uudenlaisia, ohjelmien testauksessa
tarkasti läpikäytäviä kohteita voidaan paljastaa
myös tätä kautta.
Edellä puututtiin lyhyesti redundanttisten ohjelmoitujen järjestelmien analyysin vaikeuksiin.
PSA-mallissa redundanttisia laitteistoja käsitellään normaalisti vikapuilla, joissa redundanttisuus ilmenee luonnollisella tavalla. Järjestelmien riippuvuutta kuvataan erityisillä yhteisvika- ja riippuvuusmalleilla. Ohjelmien redundanttisuus on kuitenkin toteutettu eri tavoilla
kuin laitteiston redundanssi. Jos ohjelmistopohjaisten järjestelmien redundanttisuutta pyritään
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kuvaamaan PSA:n malleissa, on ohjelmiston
rakenteeseen riittävästi perehdyttävä. Tässä
mielessä PSA-tyyppinen mallinnustapa voi
tarjota uuden näkökulman järjestelmään, mikä
saattaa auttaa (kuten edellä kuvatuissakin tilanteissa) paljastamaan uusia keskeisiä testauskohteita.
On huomattava, että kokemuksia PSA:n käytöstä ohjelmoitujen järjestelmien analyysissa ei ole
dokumentoitu kirjallisuudessa, eikä siitä voi
näin ollen antaa vahvoja johtopäätöksiä. Edellä
esitetyt ajatukset ovat alustavia ideoita, joiden
soveltuvuutta ei ole missään testattu. Koska
PSA on ainoa laitoksen turvallisuutta kokonaisuutena tarkasteleva lähestymistapa, voidaan
kuitenkin odottaa, että täi.iän poikkeuksellisen
näkökulmansa vuoksi sitä voidaan käyttää myös
testauksen suunnittelussa ja kohdentamisessa.
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9 SUOSITUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä ohjelmoitujen automaatiojärjestelmien luotettavuusanalyysiin soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja ja arvioida niiden käyttöä yhdessä
PSAn kanssa. Aihe on varsin monimukainen.
eikä siitä ole tällä hetkellä käytännön kokemuksia. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, ettei
perinteistenkään turvallisuuteen liittyvien automaatiojärjestelmien sisällyttäminen kokonaisuudessaan PSA:iin ole ongelmatonta ja ettei siitäkään ole olemassa paljon kokemuksia. Eri
PSA-tutkimuksissa esimerkiksi pikasulkuketjun
mallit ovat kattavuudeltaan varsin vaihtelevia
(ks. PROJEKT SUPER-ASAR (1990)). Kuten
aiemmin todettiin suomalaiset PSA:t muodostavat tässä suhteessa poikkeuksen, eivätkä automaatiojärjestelmien mallit kasvattaneet PSAmallia kohtuuttomasti.
Ohjelmistotyö (engl. software engineering)
poikkeaa perinteisestä insinöörityöstä monessa
mielessä. Siinä on kysymys suhteellisen abstraktien tuotteiden kehityksestä, jossa se ympäristö, johon ohjelmaa ollaan kehittämässä täytyy kuvata ohjelmistoajattelun kielellä. Perinteiset suunnittelumenetelmät ovat tähän tarkoitukseen riittämättömiä. Ohjelmistojen abstraktiuden vuoksi täsmällisesti määriteltyjen menettelytapojen merkitys korostuu. Ohjelmistotyössä
nämä menetelmät ovat formaaleja suunnitteluja arviointityökaluja, joiden tehtävänä on varmistua siitä, että ohjelmiston spesifikaatiot,
vaatimukset ja toiminnalliset piirteet tulevat
yksikäsitteisesti määritellyiksi. Tällä hetkellä
formaalien menetelmien osaaminen on ilmeisen
pienen asiantuntijaryhmän hallussa. Niiden
saattaminen jokapäiväiseksi työkaluksi edellyttää uuden insinöörisukupolven kouluttamista.
Kuitenkin, erityisesti korkeaa turvallisuutta
edellyttävien prosessien ohjauksessa sovelletta-

vilta ohjelmistoilta voidaan vaatia niin suurta
virheettömyyttä, että sen toteaminen varmasti
edellyttää erilaisia formaaleja menetelmiä. Se,
mitä menetelmiä tulisi soveltaa, ei kuulu tämän
selvityksen piiriin
Tiukimmatkaan formaalit menetelmät eivät
varmista ohjelmiston spesifikaation oikeellisuutta, vaan varmistavat lähinnä vain sen, että
ohjelma vastaa näitä (mahdollisesti virheellisiä
tai puutteellisia) spesifikaatioita. Tässä astuvat
esiin kvalitatiiviset luotettavuusanalyysin menetelmät. Niillä voidaan suhteellisen yksinkertaisesti kartoittaa ja tunnistaa järjestelmän vikaantumismahdollisuuksia, eikä niiden soveltaminen
vaadi syvällistä ohjelmistotekniikan tuntemusta.
Esimerkkejä tällaisista menetelmistä ovat
FMEA, piilopolkuanalyysi ja ohjelmistovikapuu. Jotkut kvalitatiiviset menetelmät, kuten
ohjelmistovikapuut ja Petriverkot perustuvat
suhteellisen formaalisti määriteltyyn kieleen ja
niitä voidaan pitää myös formaaleina menetelminä. Vaikka näiden menetelmien sovelluksista
on vain rajoitetusti kokemuksia, niiden soveltamista voidaan edellyttää. Niiden liittäminen
PSA:iin on mahdollistaja tavallaan ne muodostavat osan kvalitatiivista PS A ia. Huomionarvoinen piirre kvalitatiivisissa menetelmissä on
se, että ne voidaan kohdistaa kokonaisjärjestelmään sekä ohjelmiston ja prosessin rajapintaan,
mikä lisää niiden käyttökelpoisuutta ja arvoa.
Kvalitatiivisiin menetelmiin voidaan katsoa
kuuluvan myös ohjelmistojen testaus- ja käyttökokemusten analyysit. Perinteisessä luotettavuusanalyysissa niillä on varsin keskeinen
asema. Käyttökokemusanalyyseja voidaan
käyttää myös kvantitatiivisten tarkastelujen
perustana. Kokemuksia voidaan koota koko
ohjelmiston elinkaaren ajalta. Käytännössä
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nämä analyysit edellyttävät hyvin järjestettyä
keruuproseduuria. Muista kuin analyysin kohteena olevasta järjestelmästä koottuihin kokemuksiin täytyy kuitenkin suhtautua varauksella,
koska kokonaisjärjestelmät eivät ole yleensä
täysin identtisiä.
Ohjelmistojen luotettavuutta voidaan arvioida
myös monilla erilaisilla kvantitatiivisilla malleilla. Mallien tavoitteena on antaa todennäköisyysarvio ohjelmassa jäljellä olevien virheiden lukumäärästä, ohjelmiston virheiden esiintymis- tai paljastumistaajuudesta ja luotettavuudesta. Malleja on hyvin monenlaisia, ja ne
perustuvat erilaisiin estimointiperiaatteisiin. Ne
ovat periaatteessa varsin yksinkertaisia tilastollisia malleja, joissa virheistä saatujen havaintojen perusteella päivitetään haluttuja jakaumia.
Viime aikoina on myös tehty tietokoneohjelmia, joiden avulla mallien käyttö yksinkertaistuu. Mallien ennusteet koskevat yleensä sekä
ilse ohjelmaa että ohjelman testausympäristöä
(esim. virheiden paljastumistaajuus on testausperiaatteesta riippuva muuttuja). Luotettavuusmallin antama virheiden lukumäärän jakauma
on käyttökelpoinen, jos halutaan arvioida ohjelmiston valmiusastetta tällaisella tunnusluvulla.
Nykyiset luotettavuusmallit eivät anna PSA:ssa
tarvittavia todennäköisyysarvioita (esim. vikaantumistodennäköisyys
tarvetilanteessa)
suoraan, eikä niitä voi nykyisessä muodossaan
käyttää suoraviivaisesti redundanttisten ohjelmien luotettavuuden arviointiin. PSA:ssa tarvittavat todennäköisyysarviot täytyy edelleen muodostaa osittain asiantuntija-arvioiden perusteella, ja tätä tarkoitusta varten tarvitaan lisäkehitystyötä. Malleilla saatuja tuloksia voidaan
tietenkin käyttää asiantuntija-arvioiden taustatietoina, samoin kuin ohjelmisto- ja laatumetriikoita. Muutamia asia'ituntija-arvioita tukevia
menetelmiä on olemassa tai kehitteillä (ks.
McDermid (1991)), mutta niistä ei ole olemassa käytännön kokemuksia.
Kvantitatiivisialuotettavuusmallejasovellettaessa on kiinnitettävä huomiota mallien oletuksiin,
niiden läpinäkyvyyteen ja käytettyihin lähtödatoihin. Mallin ennusteisiin ei voi luottaa, jos
taustamateriaalia ei ole dokumentoitu eikä
asiantuntija-arvioita ole riittävästi perusteltu.
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On myös muistettava, että monet mallien ennusteista ovat luonteeltaan ekstrapolaatioita. ja
ne riippuvat käytetystä mallista. Se. mitä mallia
käytetään ei kuitenkaan ole yhtä oleellinen
kysymys kuin käytettyjen taustatietojen valinta
ja perustelu.
Korkean luotettavuuden (esim. < lCr5) osoittaminen riittävällä luottamustasolla edellyttää
huomattavan kattavaa testausta, kuten edellä
esitetyt yksinkertaiset laskelmat osoittivat.
Tarvittava testausmäärä riippuu myös vahvasti
ohjelmien virheettömyydestä tehdyistä a priori
oletuksista.
PSA on ainoa laitoksen turvallisuutta kokonaisuutena käsittelevä malli ja lähestymistapa,
joka on nykyisin saavuttanut varsin vakiintuneen aseman. Vaikka ohjelmistojen luotettavuusarviot ovatkin asiantuntija-arvioita, niitä
voidaan käyttää arvioitaessa ohjelmiston merkitystä koko laitoksen turvallisuudelle. On kuitenkin selvää, että saadut arviot eivät voi olla
ohjelmoidunautomaatiojärjestelmänhyväksyttävyyden ainoa kriteeri, vaan on käytettävä muita
lähestymistapoja.
Ohjelmisto on ainoastaan yksi osa automaatiojärjestelmää, eikä koko järjestelmän hyväksyttävyyttä voi perustaa pelkästään ohjelmiston
tarkasteluun. Luotettavuustekniset ja riskianalyysin menetelmät ovat luonteeltaan nimenomaan kokonaisuuden tarkasteluin perustuvia lähestymistapoja, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin automaatiojärjestelmän hyväksymiskäytännön osaksi.
Jotkut tutkijat (Leveson ja Turner, 1992) ovat
todenneet, että ohjelmistopohjaiset suojaustoiminnot eivät ole riittäviä erityisen vaarallisissa kohteissa ja niitä on heidän mielestään pyrittävä täydentämään muilla ratkaisuilla. Tällaiset
johtopäätökset perustuvat osaksi kokemuksiin
erikoislaatuisista sovelluksista, eikä niitä voida
suoraan yleistää koskemaan ydinvoimalaitoksiin. Aiheesta ei ole olemassa kuitenkaan paljon
täsmällistä syvällisiin tutkimuksiin perustuvaa
tietoa, eikä esimerkiksi vaatimusta ydinvoimalaitoksen turvallisuusautomaation varmentamista perinteisellä tekniikalla toteutetulla järjestelmällä voida perustella tällaisilla yksittäisillä
mielipiteenomaisilla lausunnoilla.
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PSA:n käyttöä käsittelevä STUK:n ydinvoimalaitosohje YVL 2.8 (1987) edellyttää tiettyjen
kvantitatiivisten tavoitteiden toteuttamista.
Reaktorin suojaustoiminnolle asetettu kvantitatiivinen tavoite on varsin tiukka, ja sen toteutumisen osittaminen on vaikea tehtävä. Periaatteessa sen toteutuminen voidaan osoittaa järjestelmän laitteiston osalta, mutta silloinkin erilaiset riippuvuudet ja yhteisviat todennäköisesti
dominoivat arviota. Ohjelmiston kvantitatiivisen arvion sisällyttäminen mukaan analyysiin
ilman vahvasti subjektiivispainotteisia tekijöitä
saattaa osoittautua mahdottomaksi. YVL 2.8
ohje edellyttää luotettavuustavoitteen saavuttamista 90% :n luottamustasolla. Tällaisen tavoitteen toteutumisen osoittaminen puhtaasti tilastollisilla keinoilla vaatii todennäköisesti erittäin
kattavan testauksen, eivätkä, kuten edellä on
todettu nykyisin käytettävät ohjelmistojen luotettavuusmallit sovellu sellaisenaan tähän tarkoitukseen. Jos tavoite olisi esimerkiksi muotoa: "käytettävän ohjelmiston virheettömyystodennäköisyyden on oltava pienempi kuin 10"
luottamustasolla p%" tai "käytettävän ohjelmiston luotettavuuden on oltava suurempi kuin z
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luottamustasolla p%", voitaisiin nykyisiä malleja soveltaa tavoitteen toteutumisen osoittamisessa, mutta tällöinkin tarvittava testausmäärä on
suuri. On ilmeistä, että ydinvoimalaitosohjeita
on täsmennettävä ohjelmoitujen automaatiojärjestelmien luotettavuustavoitteita koskevilta
osiltaan.

Tämän raportin tarkoituksena ei ole ollut muotoilla todennäköisyysperusteisiin ja kvalitatiivisiin luotettavuusanalyyseihin perustuvaa
hyväksymiskäytäntöä ohjelmoidulle automaatiojärjestelmille. Kuitenkin tämänkin työn
perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että
riskianalyysilla tulee olla oma asemansa myös
hyväksymiskäytännöissä. Erityisen tärkeä asema näillä menetelmillä on arvioitaessa järjestelmää kokonaisuutena ja suhteessa muuhun prosessiin. Järjestelmää ei kuitenkaan voida hyväksyä pelkästään kvantitatiivisten riskitarkastelujen tai luotettavuustavoitteiden toteutumisen
perusteella. Ohjelmistotekniset menetelmät ovat
niinikään oleellisia lähestymistapoja, ja niiden
antamaa lisäinformaatiota tulee käyttää hyväksi.
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