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J 0. SAMMANFATTNING

'i
Denna forskningsrapport har utarbetats av UNICON Förenade
Konsulter på uppdrag av statens Kärnkraftsinspektion (SKI)
och behandlar datorsystem i kontrollrum för kärnkraftverk.

> Om ett sådant datorsystem skall kunna användas vid poten-
' tiella haverisituationer måste det vara konstruerat för att

fungera i extremt ovanliga och kanske ej förutsedda situa-
tioner. Analyserna och slutsatserna i rapporten skall ses

' mot denna bakgrund.

Rapporten försöker att belysa problemområdet sa allsidigt
som möjligt och i olika kapitel analyseras:

. - systemutformning

utrustningar

programvara

- data
i

system- och programutveckling

systemanskaffning

drift och underhåll

De väsentligaste slutsatserna är sammanfattningsvis:

De flesta tillförlitlighetsproblem hos utrust-
ningar kan lösas genom dubblering av kritiska
enheter

Tillförlitlighet hos programvara är en egenskap
som endast kan skapas i samband med utvecklingen.

Tillförlitlighet hos datorsystem i extremt ovanliga
situationer kan ej anges i kvantifierbara och veri-
fierbara termer, utom möjligen för mycket små och
funktionellt enkla datorsystem.

För att uppnå största möjliga tillförlitlighet hos
ett sådant datorsystem, bör det
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bara innehålla en eller ett fåtal funktioner

vara funktionellt enkelt, dvs funktionerna skall
vara enkla att specificera och realisera i ett
litet datorsystem

vara tillämpningstransparent, dvs datorsystemets
interna arbete skall i största möjliga utsträck-
ning vara oberoende av vad som sker i kärnkraft-
anläggningen.

(
En datorrealisering är tillförlitlighetsmässigt
konkurrenskraftigt med andra möjliga realiseringar
av funktioner med extremt höga tillförlitlighetskrav |
av följande orsaker:

Är en funktion så enkel att den kan realiseras (
med andra typer av utrustningar, kan den troligen
också realiseras med ett mycket enkelt och till-
förlitligt datorsystem. (

Kan en funktion ej tekniskt realiseras med andra
utrustningar bör ett datorsystem kunna kom- (
plettera människan och förmodligen utgör de
tillsammans ett bättre alternativ än ingen rea-
lisering alls eller att funktionen måste lösas av
människan enbart.

OBSl Den som vill läsa hela eller delar av rapporten
rekommenderas att i första hand läsa kap 1-3 samt
kap 12. Se vidare läsanvisning i kap 1.5.

4

i
i
i



1. INLEDNING

1.1 UPPDRAGET

| Statens Kärnkraftinspektion (SKI) har av UNICON Förenade
Konsulter beställt ett forskningsprojekt avseende "Analys
av datorer i kontrollrum för kärnkraftverk".

Forskningsprojektets syfte är att ta fram och bereda under-
lag för formulering av övergripande krav på tillförlitlig-

| het hos utrustningar och programvara i datorsystem för
kontrollrum i svenska kärnkraftverk.

) Målsättningen är i första hand att få fram underlag för att
kunna formulera praktiskt verifierbara krav. Underlagen
avses vidare i möjligaste mån vara oberoende av tekniska

| realiseringar dock, utan att tappa kontakten med aktuella
tillämpningar.

k. Forskningsprojektets omfattning och inriktning framgår av
SKI:s beställning och projektbeskrivning i bilaga 2. Det
säkerhetsbegrepp som används i projektbeskrivningen är ej

I helt lika det som är gängse inom kärnkraftindustrin. Därför
har rapportens rubrik ändrats och vissa formuleringar i
denna slutrapport har ändrats relativt den preliminära

k slutrapporten (se avsnitt 1.3).

1.2 GRUNDSYN

I projektet tillämpas en totalsyn på datorsystem. Med
undantag av de avgränsningar som anges i avsnitt 1.4, är
syftet att behandla alla faktorer som är av tillförlitlig
hetsmässig betydelse för datorer i kontrollrum. Analysen
baseras på följande huvudmoment:

Systemutformning

Utrustningar (hårdvara)

- Programvara

Data

System- och programutveckling

Systemanskaffning

Drift- och underhåll
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Detta totalsynsätt innebär, mt-d tanke på projektets omfatt-
ning, att avkall måste göras beträffande detaljeringsnivån.

Denna inriktning av forskningsprojektet baseras på följande
uppfattning:

En totalsyn beträffande tillförlitlighets-
aspekter är långt mer väsentlig än enskilda
tillförlitlighetsbefrämjande åtgärder. Jäm-
för "Ingen kedja är starkare än dess
svagaste länk".

*
*
*
*
*
*
*
*
*

En väl grundad totalsyn på tillförlitlighetsproblem är en
förutsättning för att man skall kunna ställa väl avvägda
krav på datorsystem.

1.3 DEFINITION AV "VITALA FUNKTIONER"

I kärnkraftindustrin tillämpas följande definition av
säkerhetsfunktioner.

**************************************************
* *

*
*
*
*
*
*
*
*

Säkerhetsfunktioner utgörs av de funktioner
som erfordras för att förhindra eller be-
gränsa verkningarna av potentiella haverier,
som skulle kunna utgöra otillåtna risker ur
halso- och säkerhetssynpunkt för omgivningen
kring ett kärnkraftverk.

*
*
*
*
*
*
*
*

**************************************************

Ett säkerhetssystem är en teknisk och organisatorisk
realisering av en eller flera säkerhetsfunktioner.

i
i
i
i
i
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Med den gängse snäva tolkningen av begreppet säkerhetsfunk-
tion förekommer inga datorbaserade säkerhetssystem i
kontrollrummen i svenska kärnkraftverk. Inga sådana dator-
baserade säkerhetssystem planeras.

Vissa funktioner i en kontrollrumsdator skulle kunna ha en
vital betydelse i en potentiell haverisituation utan att
därför utgöra säkerhetsfunktioner i snäv betydelse.

I denna slutrapport har begreppet "säkerhetsfunktion"
utgått och ersätts av följande begrepp.

**************************************************
*

Med vital funktion i en potentiell haveri- *
situation (el. vital funktion) menas i *
denna rapport en funktion som har vital *
säkerhetsmässig betydelse, men ändå ej utgör *
en säkerhetsfunktion enligt gängse praxis *

* inom kärnkraftindustrin. *
* *
* *
***************************************************

Ett system^ av vital betydelse är således en teknisk och
organisatorisk realis i ring av en eller flera vitala funk-
tioner.

De funktioner som ej klassificeras som "vitala funktioner"
kallas i denna rapport "övriga funktioner".

Denna definition innebär att vissa funktioner kommer att
betraktas som "övriga funktioner" trots att de för kraft-
producenten är ytterst vikt-iga. Det kan exempelvis vara
funktioner som är väsentliga för att förhindra personskador
eller för att förhindra haverier av dyrbara anläggnings-
delar (turbin, generator).

t

Med tanke på forskningsprojektets inriktning kommer i rapporten
| begreppet "system av vital betydelse" i allmänhet vara lik-
" tydigt med "datorsystem med vitala funktioner vid en potentiell

hayerisituation".
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1.4 AVGRANSNINGÅR

Forskningsprojektet avser "Analys av datorer i kontrollrum
för kärnkraftverk". Vi skall försöka belysa vad som faller
inom denna ram så allsidigt som möjligt.

I projektet gäller följande avgränsningar:

Datorer för kontrollrum - övriga datorer

Med datorer för kontrollrum menas sådana datorsystem som
utnyttjas av den driftpersonal i kontrollrummet, vilken har
ansvar för den operativa driften av ett kärnkraftverk.

Det förutsätts att en kontrollrumsdator

används för att övervaka och ev styra kärnkraft-
anläggningen

är ansluten till processen (kärnkraftanläggningen)
on-line

har ett människa/maskinsystem i kontrollrummet

Många av de resonemang och slutsatser som framförs i
rapporten kan naturligtvis även tillämpas för andra typer
av datorsystem med höga tillförlitlighetsskrav, även om de
inte utgör kontrollrumsdatorer eller innehåller vitala
funktioner vid en potentiell haverisituation.

Datorsystem - människa

Ett datorsystem utgörs av all utrustning inklusive program-
vara och data fram till gränsytan mot människan. I dator-
system ingår således all utrustning, programvara, data m m,
för presentation eller för att på annat sätt informera
eller ta emot information från människan.

Forskningsprojektet behandlar datorsystem men ej hur männi-
skan kan tillgodogöra sig tekniskt sett korrekt information
och hennes förmåga att handha teknisk utrustning (t ex
tangentbord). Det förutsattes att information presenteras
på lämpligt sätt och att utformningen i övrigt av dator-
systemen är sådan att missuppfattningar och felaktigt
handhavade i möjligaste mån undvikes.

Däremot finns en klar medvetenhet om att människan är en i
många avseenden svag länk i komplicerade system och att bl
a datorsystem måste vara utformade med tanke på detta för-
hållande.
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Datorsystem - process

I datorsystemet ingår ej givare m m som förser datorsyste-
met med processinformation. Ej heller ingår ställdon som
påverkar processen.

I rapporten behandlas således ej problem med givare och
ställdon utom i den aspekten att man måste förutsätta att
dessa kan vara felaktiga eller på annat sätt ofullkomliga.

Realisering - tillämpning

I rapporten behandlas realisering av datorsystem inklusive
programvara, data m m.

Vilka tillämpningar som är lämpliga eller olämpliga för
kontrollrumsdatorer behandlas endast principiellt och
översiktligt. De tillämpningsskisser som behandlas, utgör
endast exempel för att konkretisera framställningen.

Val av funktioner för kontrollrumsdatorer styrs av fakto-
rer, som ligger utanför ramen för detta projekt.

1.5 MÅLGRUPPER OCH LÄSANVISNING

Förutom uppdragsgivaren, SKI, är målgruppen för denna
rapport i första hand den personal på kraftföretagen, som
skall ställa :rrav på datorsystem för kontrollrum i kärn-
kraftverk.

Generellt sett är kvalitetskraven höga på datorer i denna
typ av tillämpning. Även om det inte skulle finnas några
direkta vitala funktioner enligt definitionen i denna
rapport, kan rapporten ge vägledning för datorsystem med
exempelvis ekonomiskt mycket viktiga funktioner.

Rapporten är ej primärt riktad till dem som ska.tl kon-
struera tillförlitliga datorsystem. Behandlingen av olika
metoder, systemlösningar m m är inte tillräckligt ingående
för detta ändamål.

**************************************************
*
*

För att underlätta en snabb genomläsning av *
rapporten har vissa viktiga definitioner, *
slutsatser m m ramats in. *

*
. *

**************************************************
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Kapitel 4-11 omfattar de egentliga analyserna. Dessa
kapitel omfattar större delen av rapporten och de fordrar
ett visst datorkunnande.

För den som har begränsad tid till förfogande lämnas föl-
jande rekommendation:

**************************************************** *
* I första hand bör kapitlen 1-3 och 12 läsas. *
* Kapitel 4 bör läsas som en introduktion till *
* övriga analyskapitel. Därefter kan valda *
* delar av kapitel 5-11 läsas. *
* *
* *
**************************************************

t

€

i
I bilaga 1 finns en ordlista, som kortfattat beskriver
använda fackuttryck, definitioner mm. ^

PraktisVt taget all kvalificerad litteratur om datorsystem
är skriven på engelska. Dei.na rapport skrivs på svenska och
med svenska fackuttryck och benämningar. Det är relativt
enkelt så länge som man rör sig med allmänt förekommande
begrepp. När det gäller ovanliga begrepp är det svårt att
finna bra översättningar, som dels entydigt täcker motsvar-
ande engelska begrepp och dels ej står i strid med andra
översättningar som används. En alltför långt gående över-
sättningsiver kan leda till risk för missförstånd. Vi ber
därför läsaren ha överseende med att det ibland förekommer
engelska fackuttryck i texten. ^

1
f
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2. NULÄGE OCH TEKNISKA MÖJLIGHETER

I detta kapitel redovisas först en översiktlig inventering
av befintliga och planerade kontrollrumsdatorer. Vidare
skisseras några möjliga funktioner för kontrollrumsdatorer,
som eventuellt skalle kunna utgöra s k vitala funktioner.
Slutligen skisseras några trender inom datortekniken och
möjligheterna att nya datortekniska landvinningar kan
påverka utformningen av kontrollrumsdatorer.

2.1 KONTROLLRUMSDATORER

Datorer har använts i kärnkraftsammanhang i Sverige allt
sedan de första kärnkraftverken togs i drift. I bilaga 3
redovisas kortfattat de kontrollrumsdatorer, som är i drift
eller planeras för svenska kärnkraftverk.

Kontrollrumsdator->rna kan utvecklingsmässigt indelas i tre
nivåer:

- Den första generationen av kontrollrumsdatorer används
huvudsakligen för loggnings- och beräkningsändamål.
Människa/maskinsystemet är mycket enkelt. Datorsyste-
met är komplement till övrig kontrollutrustning och
kärnkraftanläggningen kan drivas under längre tid utan
dator.

- Även den andra generationens datorsystem används för
loggning och beräkningar men dessutom för process-
övervakning. Människa/maskinsystemet är kompletterat
med bildskärmar för visning av tabeller och diagram.
Inte heller dessa kontrollrumsdatorer är kritiska för
driften av kärnkraftanläggningarna.

Den senaste generationen av kontrollrumsdatorer har
ännu inte installerats utan är på planerings- och
projekteringsstadierna. Datorsystemen skall innehålla
fler funktioner än tidigare system och de kommer även
att innehålla information, som inte finns i de övriga
konventionella kontrollutrustningarna. Människa/mas-
kinsystemet består av flera arbetsplatser med avance-
rad bildpresentation på färgbildskärmar. Denna genera-
tion av kontrollrumsdatorer är, jämfört med tidigare
generationer, mer väsentlig för driften av kärnkraft-
anläggningarna. Datorsystemen är därför dubblerade av
tillgänglighetsskäl.
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2.2 FUNKTIONER FÖR KONTROLLRUMSDATORER

2.2.1 Allmänt

En modern kontrollrumsoator kan ges så stor kapacitet att
man teoretiskt kan lägga in ett stort antal funktioner. Den
väsentligaste begränsningen utgörs av krav på att funk- <
tionerna skall vara av verklig nytta och ekonomiskt moti-
verbara. Kretsen av funktioner begränsas ytterligare av
tillförlitlighetsmässiga aspekter i vid mening (dvs ej bara i
för sådana funktioner, som definieras som s k vitala funk-
tioner i denna rapport).

Det går inte att generellt fastställa vad en kontrollrums- "
dator skall användas till. Man måste analysera vilken
driftsituation kontrollruinsdatorn skall understödja. Denna i
kan vara relativt olik från kärnkraftanläggning till kärn- "
kraftanläggning. Dessutom kommer nya behov att uppstå under
anläggningens livslängd. A

För att konkretisera resonemangen skisseras några exempel på
funktioner av mer eller mindre vital natur, som skulle kunna
vara aktuella för kontrollrumsdatorer. Om de skall anses som
klart vitala funktioner i en potentiell haverisituation
eller om de är lämpliga att införa vid svenska kärnkraftverk å
diskuteras ej i denna rapport.

i
2.2.2 Presentation av processtatus

En kontrollrumsdator kan innehålla en stor del av den "
väsentliga processinformationen som finns tillgänglig, såsom
mätvärden, statussignaler, felsignaler etc. Informationen å
kan presenteras på bildskärmar, vanligen i form av process- "
bilder i färg. Färg och symboler kan användas för att
markera olika lägen, status eller onormala värden. i

Det finns stor frihet att inom bildskärmens visserligen
begränsade utrymme åstadkomma bilder för olika ändamål å
alltifrån översikter till detaljbilder. Samma dataelement "
(t ex mätvärden) kan presenteras på flera olika bilder mot
liten merkostnad till skillnad mot konventionella kontroll- å
tavlor, där man av utrymmes- och kostnadsskäl vanligen bara ^
presenterar varje dataelement på ett ställe.

I alla svenska kärnkraftverk har konventionella kontroll- "
tavlor och manöverpulpeter en central roll i kontrollrummet,
men bildskärmstekniken kan komplettera tavelpresentationen. å
T ex kan informationen struktureras valfritt, dataelementen ™
kan märkas, se vidare kapitel 8.

i
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2.2.3 Händelseskrivning, signalföljdsregistrering

Händelseskrivning är liksom bildskärmspresentation normala
funktioner för moderna datoriserade driftövervakningssystem.
Inträffade händelser, t ex felsignaler och gränsvärdesöver-
skridanden, registreras med tidsmarkering.

Signalföljdsregistrering är i princip samma sak som händel-
seskrivning men tidsupplösningen och upplösning av ordnings-
följden av händelser är noggrannare, 1-10 ms, jämfört med
några sekunder för normal händelseskrivning.

Det finns huvudsakligen två syften med denna typ av re-
gistrering. Dels skall den kunna tjäna som underlag för en
omedelbar felanalys, som kontrollrumspersonalen måste göra
för att kunna vidta riktiga åtgärder. Dels skall den utgöra
underlag för efterföljande felanalys, så att man vid behov
skall kunna förbättra utrustningar, driftrutiner m m.

2.2.4 Signalbehandling

Händelse- och signalföljdsregistrering tillämpat på stora
och komplicerade anläggningar, såsom kärnkraftverk, kan
innebära att ett mycket stort antal händelser registreras
vid ett och samma störningstillfälle. Informationsmängden är
oöverskådlig och speciellt den omedelbara felanalysen är
svår att genomföra.

Det man önskar sig är att datorn gör en "intelligent"
reduktion av all registrerad information. Några metoder som
tillämpas med mer eller mindre framgång skisseras nedan.

Noggrann tidsupplösning kan åstadkommas med signalföljds-
registreringen. Ideen är att man lätt skall kunna särskilja
de första och därmed utlösande händelserna. Nackdelarna är
dock:

De första händelserna kan ha en ganska lös koppling
till efterföljande allvarligare händelser. Dvs de
första händelserna kan vara ganska ointressanta.

Fördröjningstider på givarsidan (reläer etc) kan vara
så stora att den registrerade tidsordningen blir fel-
aktig.

Klassificering av signaler i ett antal klasser. Klasserna
kan vara t ex anläggningsdelar, mätpunktsklasser, priori-
tetsklasser eller en kombination av dessa. Vid presentation
eller utskrift kan man välja vilka klasser av signaler som
skall visas. Nackdelarna med denna metod är bl a

Olika felsituationer kan innebära Oiika klassificering
för en och samma signal
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Den inbördes ordningen i vilken signalerna uppträder
är ofta väsentlig för klassificeringen

Intressanta utlösande signaler kan ha låg prioritet.

Kombinering av olika signaler till en samlingssignal.
Nackdelarna är bl a

- Kombineringen bygger i väsentlig utsträckning på en
analys av vilka fel som kan inträffa. Denna analys är
besvärlig att genomföra och kan ej täcka oförutsedda
situationer.

Det kan bli komplicerade logiska strukturer, som är
svåra att verifiera (testa) att de är korrekta.

Ett sätt att övervinna en del av nackdelarna är att kombi-
nera metoderna. Detta i sin tur medför att signalbehand-
lingen blir ännu mer komplicerad och svår att verifiera.

2.2.5 Driftlägeskontroll

Vid driftstörningar kan driftläg-ssförändringar kontrolleras
mot förutbestämda händelsekedjor.

Efter en statusförändring av vissa i förväg definierade
. objekt eller mätpunkter aktiveras driftlägeskontrollen. Den
kan övervaka att olika objekt och mätpunkter intar förut-
bestämda driftlägen inom en viss tid efter utlösande hän-
delser eller efter statusförändring för föregående objekt i
händelsekedjan.

Om anläggningen intar ej förutbestämda driftlägen sker
särskild larmrapportering. I övrigt anges t ex i händelse-
rapporteringen start och slut av driftlägeskontroll för en
händelsekedja.

Principen kan även användas för generell kontroll av drift-
läget i anläggningen genom att t ex operatör initierar en
driftlägeskontroll (med tidsförskjutningen = 0 mellan olika
objekt).

2.2.6 Operationstidsövervakning

Ett stort antal deloperationer i anläggningen skall genom- *
föras inom en begränsad tidsrymd. Exempel på sådana opera-
tioner är styrstavsinskjutning, öppning/stängning av ven- A
tiler, förändring av vätskenivåer osv. *

. Här kan datorsystemet övervaka att dessa operationer utförs å
inom angiven tidsrymd. I annat fall uppmärksammas operatören *
på detta genom larm.

4
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2.2.7 Rimlighetsanalyser

Status för de viktigaste delsystemen i en kärnkraftanlägg-
ning mäts genom redundanta raätkanaler. Man kan också erhålla
information om ett delsystems status på olika sätt, exempel-
vis måste flödet genom ett rör med stängd ventil vara lika
med noll. Exempel på sådana delsystem är nivå och tryck i
reaktortank, HC-flöde, temperatur och tryck i reaktorinne-
slutning.

För dessa delsystem jämförs och rimlighetskontrolleras
mätresultat mot fördefinierade maximala avvikelser. Om
resultatet ligger utanför dessa gränser genereras larm.

2.2.8 Störningsregistrering

Utvalda mätvärden lagras regelbundet i cykliska dataareor så
att man alltid har undanlagrat alla mätvärden under t ex 1
minut före aktuell tidpunkt och därutöver skall finnas
kapacitet för undanlagring av alla mätvärden under några
minuter efter aktuell tidpunkt.

För vissa fördefinierade händelser fryses aktuell tidpunkt
och man erhåller en undanlagring av alla mätvärden omkring
händelsen. Dessa mätvärden kan sedan presenteras via datorns
normala presentationsfunktioner.

Funktionen kan ha stor betydelse för analys av en störnings-
situation.

Störningsregistrering kallas ibland PMR (Post Mortem
Review).

' 2.2.9 Tillståndsestimering

. Tillståndsestimering kan ses som en vidareutveckling och
' generalisering av signalbehandlingsfunktionen.

j I datorn finns en matematisk modell av den process, som
* skall övervakas. Modellen kan bestå av allt ifrån en upp-

sättning enkla linjära samband och logiska villkor till
L komplicerade system av olinjära differentialekvationer. Det
" viktiga är att modellen fungerar för alla de processtill-

stånd man vill kunna utnyttja estimeringen för.

* Estimeringen kan ha olika syften:

i - Beräkna processtorheter som ej kan mätas

Öka noggrannheten i uppmätta processvärden

' - Finna vilka uppmätta processvärden som är felaktiga
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Finna i vilket av ett antal förutsedda tillstånd
processen befinner sig.

Det är knappast möjligt att samtidigt uppnå alla syftena i
fu^1 utsträckning. Man måste i förhand bestämma sig för det
syfte man i första hand vill uppnå och välja estimerings- É
modell efter detta. ^

Svårigheten med modeller är att man aldrig kan vara helt m
sä>.er på att de gäller vid oförutsedda störningssitua-
tioner.

2.2.10 Atgärdshandledning É

En möjlig utökning av signalbehandlingsfunktionen vore att
datorn utgående från sin signalanalys presenterade förslag m
till lämpliga åtgärder. Dvs dri.ftinstruktioner skulle finnas
inlagda i datorn och beroende på felfall söker datorn upp
lämplig(a) driftinstruktion(er) och presenterar dem.

En säker funktion för åtgärdshandxedning förutsätter att
signalanalysen är säker och att de rekommenderade åtgärderna
innefattar även det bästa alternativet.

i

2.3 DATORTEKNISK UTVECKLING ™

I detta avsnitt diskuteras några viktiga trender i utveck- M
lingen av datortekniken. Framställningen är mycket översikt-
lig.

2.3.1 Allmänt

Den datortekniska utvecklingen är synnerligen snabb. Nya
teknologier och metoder avlöser varandra. Det innebär bl a
att:

**************************************************
* *
* *
* Det som ur tillförlitlighetsssynpunkt vore *
* önskvärt, nämligen standardiserade och väl- *
* beprövade utrustningar, programvara, metoder *
* mm förekommer ganska sparsamt. *
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Standardiseringssträvanden försvåras av att utvecklingen ä.v
så snabb och att utvecklingen styrs av faktorer som i detta
avseende är irrationella (bl a kommersiella hänsyn).

Även om frontlinjerna för datorutvecklingen är mycket snabb,
kan det dröja länge innan nya faciliteter tränger ned och
kan utnyttjas av slutanvändare. Förenklat sett kan man
urskilja fyra nivåer för ny teknik att tränga igenom. En ny
facilitet måste först bli etablerad på en nivå för att
därefter kunna tränga ned till nästa nivå.

A. Forskning och utveckling. Nya teknologier och metoder
utvecklas vanligen vid forskningslaboratorier,
universitet etc. Halvledartillverkarna utvecklar
nya avancerade LSI-kretsar.

B. Datorleverantörerna utvecklar generella datorsystem
. med standard programvara. Till denna grupp kan också
* räknas fristående programvaruföretag, som utvecklar

och säljer standard programvara.

" C. Systemleverantörer utnyttjar generella datorsystem
och standard programvara. Med dessa som bas utveck-

I las kundspecifika system. Ofta förekommer det att
systemleverantörerna utvecklar basprogramvara för en
viss klass av tillämpningar. (Anm: En systemleverantör

I kan vara företagsintern, t ex en ADB-avdelning.)

D. Slutanvändare

Genomtrangningshastigheten för olika datorteknologier och
. metoder varierar kraftigt, främst beroende på hur mycket
' resurser (kapital och manår) som finns bundet i äldre

teknologier. Det kan ta alltifrån några år till över tio år
k innan en värdefull nyhet når fram till slutanvändarna.

Studerar man aktuella större projekt för kontrollrumsdatorer
k finner man att systemleverantörerna troligen redan har väl
" utvecklad basprogramvara och i princip väljer datorsystem

redan före kontrakt. Det innebär att

**************************************************
* *
* De större kontrollrumsdatorer som skall
* levereras inom 3-5 år kommer nästan helt och
* hållet att baseras på idag kommersiellt
* tillgänglig teknik.
*
*
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2.3.2 Utrustningar

Utvecklingen av halvledarkretsar är mycket snabb. Genom att
tekniken att göra allt mindre kretselement förfinas kan fler J
kretsar rymmas på samma halvledaryta. Dagens LSI-kretsar
rymmer 10.000-tals kretselement.

Kostnaden för en LSI-krets beror huvudsakligen på ytan för
halvledarelementet, kapsling och seriestorlek. Snabbheten
för kretsen beror huvudsakligen på tillverkningsteknologi i
och kretselementens storlek. Sammantaget innebär det att
pris/prestanda-förhållandet förbättras i mycket snabbare
takt än vad varje enskild egenskap utvecklas. A

Med LSI-kretsar kan man konstruera centralenheter (CPU) med
en eller ett fåtal halvledarkapslar (s k mikrodatorer). Även i
primärminnen kan byggas upp av ett fåtal komponenter. För
närvarande kan man få in 256 k bits minne i en kapsel.
Komponenter med 1 M bits/kapsel kominer troligen att vara en A
realitet inom några år. ™

Datorarkitekturen har även utvecklats. När kostnaderna för å
kretselementen sjunker, får man större frihet att konstruera "
centralenheter, som är bättre anpassade till programvara,
speciella tillämpningar etc. Speciellt halvledartill- ä
verkarna, som (hittills) ej har ett alltför stort arv av '
existerande programvara, kommer ut på marknaden med nya
mikrodatorkomponenter med arkitektoniska innovationer. ä

De etablerade datortillverkarna är dock hårt låsta till
existerande programvara. Arkitekturförändringar måste å
begränsas så att kompatibilitet med existerande programvara ™
bibehålies.

Mikroprogrammerade centralenheter har förekommit i ett ™
flertal år. Begreppet "firmware" står för sådant som ligger
mellan maskinvara (hardware) och programvara (software). Med M
mikrodatortekniken kan ny intressant firmware utvecklas. ^
Exempelvis finns det centralenheter som direkt exekverar
högnivåinstruktioner för visst högnivåspråk eller tillämp-
ning. En vidare utveckling är speciella "funktionsmoduler"
som kan pluggas in i en värddator. En funktionsmodul kan
utgöras av en komplett mikrodator med en klart specificerad A
funktion i firmware såsom matematiska funktioner eller ™
datakommunikation.

Beträffande elektromekaniska utrustningar såsom skivminnen, ™
bandstationer och skrivare är utvecklingstakten inte lika
dramatiskt snabb som för rena elektronikenheter. Dock är det A
inte oväsentliga framsteg som görs på den sidan. ™

Hårdvarukostnaderna skulle kunna bli nästan försumbara även A
för mycket kraftfulla centralenheter, primärminnen, kon- ^
trollenheter m fl delar som enbart består av elektronik.
Detta kommer nog inte att ske för åtminstone de mer kända A
datorfabrikaten pga prissättningspolitiska skäl. ™
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Under de senaste årtiondena har pris/prestanda-förhållandet

> för datorsystem förbättrats med ungefär en faktor 10 på 10
år. En god gissning är att den trenden kommer att stå sig
ett antal år framåt.

' 2.3.3 Programvara

k Förhållandena för programvara är inte lika gynnsamma som för
* maskinvara. För några år sedan började man tala om en

programvarukris. Det var en reaktion på grusade förhopp-
| ningar om en snabb utveckling på programvarusidan.

Systemprogramvara av typen operativsystem, kompilatorer,
I databassystem m m tillhandahålles huvudsaklingen av dator-
' leverantörerna. Programvaran kan endast användas för dator-

leverantörernas egna datorer. Den öppna programvarumarknaden
^ är fortfarande begränsad bl a pga att datorleverantörerna
" subventionerar systemprogramvara med hjälp av priset på

maskinvaran. Det är vidare mycket stora kostnader att
4 utveckla och underhålla systemprogramvara. Datorleveran-
" törerna vill därför begränsa sitt utbud av programvara.

I Detta är några av orsakerna till att det är en stor tröghet
" innan nya programvaruinnovationer blir allmänt tillgängliga.

De dominerande programmeringsspråken är fortfarande
k assembler, Cobol och Fortran, som trots vissa ansikts-
' lyftningar baseras på 19 50-talets datorteknik.

I För administrativa tillämpningar finns det en del allmänt
" tillgänglig standardprogramvara, t ex databassystem. För

processtillämpningar är utbudet av standardprogramvara
I mycket begränsat och något allmänt tillgängligt, generellt
" databassystem för processtillämpningar finns veterligen

inte.

' En av de viktigare nyheter som inträffat på senare år är att
USA:s försvarsdepartment har satsat mycket stora resurser på

I utveckling av ett nytt programmeringsspråk kallat ADA. Det
" kommer från början at vara helt standardiserat. Förutom

själva språket är även omgivningen för språket standardi-
I serad. Ett av syftena med ADA är att uppnå vad man tidigare
' knappast lyckats med; nämligen full portabilitet (=över-

flyttbarhet) av programvara mellan datorer av olika fabri-
I kat.

ADA är i sin grundkonstruktion ett mycket generellt pro-
I grammeringsspråk. Det finns goda möjligheter att göra

"språkutbyggnader" för olika tillämpningsområden. Dessutom
understödjer språket utveckling av fristående programbibiio-

. tek.

Det finns förutsättningar för att ADA skall innebära ett
genombrott på programvarufronten. Dock kommer det att dröja
ett antal år innan effekterna kommer att märkas påtagligt.
Först 1985-86 kommer det att finnas ADA-system i större

I omfattning, som systemleverantörer kommer att kunna utnytt-
ja.
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Bra programmeringsspråk löser dock bara en del av problemen
kring utveckling av programvara. Mycket intresse har ägnats ^
åt systemutvecklingsmetodik och organisation av programvaru- fl
verksamheten.

Ett stort antal metoder för framtagning av programvara har fl
utvecklats under de senaste åren. Vilken metod som är "bäst"
råder det delade meningar om. Troligen finns ingen "bästa"
metod utan vilken metod som är lämpligast beror på typ av
tillämpning, programvarans omfattning, kvalitetsnivå,
livslängd etc.

Programvarubranschen är så pass ung att praktiskt "ingen-
jörstänkande" ("software engineering") inte har hunnit
etableras. Det förekommer allmänt att kvalificerad program-
vara utvecklas mycket amatörsmässigt. Väsentliga tids- och
kostnadsöverskridanden i programvaruprojekt samt låg kva- _
litet hos programvara är långt ifrån ovanligt. fl

Kvalificerad utbildning av karaktären "software engineering" _
har bara funnits i några år. Om ytterligare några år har de fl
som fått god programvaruutbildning kvalificerat sig som
projektledare, chefer m m. Förhoppningsvis innebär det att _
branschen blir alltmer professionell och att andelen dålig fl
programvara minskar. Volymökningen är dock stor och det
finns utrymme för många nykomlingar inom branschen. Det
kommer säkert att ta lång tid innan programvarubranschen
blir stabiliserad.

€

€

€

€

i
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3. ÖVERGRIPANDE KRAV

3.1 SYSTEMKRAV

Med ett system av vital betydelse menas enligt definitionen
i avsnitt 1.3 ett system som har en vital betydelse för att
förhindra eller begränsa verkningarna av potentiella have-
rier, som skulle kunna utgöra otillåtna risker ur hälso- och
säkerhetssynpunkt för omgivningen kring ett kärnkraftverk.

En funktion kan kräva flera (del)system och omvänt kan ett
system utföra flera funktioner. Det senare fallet är vanligt
i datorsystem. Speciell uppmärksamhet måste ägnas de problem
som kan uppstå, om man blandar vitala funktioner och övriga
funktioner i ett och samma system.

Lat oss göra följande definition:

* *
* *

*
*
*
*
*
*
*

**************************************************

* "Funktionell isolation råder mellan två '
system om godtycklig aktivitet i eller med
det ena systemet (inklusive ändring av dess
funktion) ej påverkar det andra systemets
funktion."

Isolationen kan vara partiell, t ex gäller bara i ena
riktningen eller gäller ej för vissa typer av åtgärder.

Man måste för vitala system ställa följande krav:

I
*
*

Om funktionell isolation från ett "övrigt *
system" mot ett "vitalt system" ej föreligger *
skall detta "övriga system" behandlas som ett *
potentiellt "vitalt system". *

**************************************************

I För vissa funktioner kan man klart definiera om de utgör
"vitala funktioner" eller "Övriga funktioner". .Andra funk-
tioner kan vara svårare att klassificera.



**************************************************
* *
* *
* Ett vitalt system måste utformas för att *
* fungera säkert i extremt ovanliga och ej *
* förutsedda situationer. Det måste därför *
* utformas för att kunna testas och verifieras *
* i en simulerad miljö. *

PRINCIPER FÖR KRAVSÄTTNING

När man ställer krav på ett system, i detta fall ett dator-
system, skall man utgå ifrån vad det skall användas till.
Först skall man analysera vilka krav, som skall ställas på
funktion. Därefter kompletteras de funktionella kraven med
ytterligare krav på tillgänglighet, prestanda, utförande mm.

I detta avsnitt diskuteras endast principiellt hur man bör
ställa krav på datorsystem för kontrollrum i kärnkraftverk.
Syftet är att få en bas för analyserna i kommande analys-
kapitel .

i

Defakto vitalt system är ett sådant system som i och för sig
icke skulle behöva klassificeras som ett vitalt system, t ex
på grund av att det finns andra formellt vitala system, men
där defakto-systemet på grund av t ex inarbetade rutiner,
bristande utbildning och erfarenheter av de formellt vitala
systemen i praktiken kommer att användas som ett vitalt
system.

Med den definition av vitalt system, som tillämpas i denna ™
rapport följer att de vitala systemen i första hand kommer
att användas i extremt ovanliga och kanske ej förutsedda A
situationer. Även om vissa typer av situationer kan förut- ^
ses, går det ej att förutse alla tänkbara situationer som
kan uppkomma i samband med ett haveri. M

Förhållandena för vitala funktioner är således helt annor-
lunda än för normala övervakningsfunktioner, driftoptime- M
rande funktioner m m, som i första hand konstrueras för ™
normala driftförhållanden. Därav följer att:

4
i
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I

3.2.1 Verifierbara krav

Generellt sett gäller att alla krav man ställer på ett
system skall vara verifierbara. Det innebär att det skall gå
att med objektiva metoder fastställa om ett krav är uppfyllt
eller ej.

Tyvärr är det inte möjligt att med objektiva metoder veri-
fiera alla önskvärda kvalitetsegenskaper. I stället måste
andra verifierbara kvalitetsegenskaper krävas, som man vet
har stor inverkan på den egenskap som egentligen är in-
tressant .

För datorsystem finns det ett flertal viktiga kvalitets-
egenskaper, som ej kan specificeras i verifierbara termer.

••••••A*******************************************

* *

* *

* Alla krav skall vara verifierbara. Om detta *
* ej är möjligt för viss kvalitetsegenskap, *
* skall sådana indirekta men verifierbara krav *
* ställas, som innebär att önskad kvalitets- *
* egenskap uppfylls. *
* *

a*************************************************

3.2.2 Funktion

De grundläggande och väsentliga kraven är naturligtvis de
funktionella. Alla andra krav kan anses vara avhängiga av
kraven på funktion cdh syftar ytterst till att funktions-
kraven uppfylls.

Det är viktigt att man ej okritiskt anammar krav som i andra
sammanhang kan vara helt självklara.

Exempel

Vissa typer av system, t ex styrutrustningar för obemannade
farkoster kräver kontinuerlig funktion. Ett kort avbrott kan
få ödesdigra konsekvenser. I kontrollrumsdatorer i kärn-
kraftanläggningar bör det ej finnas sådana funktioner, som
kan kräva kontinuerlig funktion. Dessa bör läggas in i
speciella utrustningar, där en kontrollrumsdator eventuellt
kan fungera som överordnat system.
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3.2.3

* *
* *
* Alla krav skall baseras på en analys av * f
* aktuell tillämpning. Onödiga krav innebär *
* ökad komplexitet och därmed lägre total * -
* tillförlitlighet (förutom högre kostnader). * \
* *
* *

Det brukar inte vara några större problem att ställa de
övergripande kraven. Svårigheterna kommer när man skall -
detaljera kraven och framförallt när man skall specificera f
vad som skall ske i onormala situationer, undantagsfall m m.
För de vitala funktionerna är just de onormala situationerna *
särskilt viktiga. Det är den "normala" miljön 'för vitala \
funktioner att någon onormal och kanske inte ens förutsedd
händelse har inträffat. ^

Validitet f

Med validitet avses kvalitetsegenskapen att full och korrekt -
funktion föreligger när ingenting onormalt indikeras i \
systemet. Dvs graden av validitet anger i vilken utsträck-
ning man kan lita på ett system, när det är i normal drift ^
och i övrigt normala förutsättningar råder. \

I
* För ett vitalt system skall korrekt funktion *
* prioriteras. I valet mellan vilseledande * -
* funktion och utebliven funktion bör utebliven * %
* funktion föredras. *

**************************************************
i

Krav på fullgod validitet är således väsentligt för ett j
vitalt system men det är ett i hög grad svårverifierbart \
krav. I princip måste kravet uppdelas i två delar:

Initial verifiering av krav på funktion *
(Anm. Flera funktionskrav är säkerligen svåra att
verifiera, varför indirekta verifieringsmetoder m
måste tillämpas i flera led). \

i
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Löpande kortroll av funktion. Denna kontroll syftar
främst till att fastställa att systemet är i samma
funktionella kondition, som vid den initiala veri-
fieringen.

Den initiala verifieringen kan få vara omfattande och
komplicerad men den löpande kontrollen måste vara enkel och
till största delen automatisk. I annat fall kommer den ej
att fungera i praktiken, så fort som något onormalt detek-
teras i systemet, skall larm avges till operatör eller
motsvarande. Denna s k systemövervakning bör till stora
delar vara automatisk och inbyggd i systemet.

Efter varje ändring och uppdatering av systemet måste i
princip en initial verifiering genomföras - helt eller
delvis. Även den löpande kontrollen kan behöva ändras.

Sammanfattningsvis kan konstateras:

**************************************************
* *
* *
* Det är väsentligt att initialt uppnå och *
* fortlöpande upprätthålla en hög validitet *
* för de vitala funktionerna, dvs man skall *

kunna lita på dem i alla situationer. Därför *
fordras tillförlitlig övervakning av säker- *
hetssystemets funktion (= systemövervakning). *

*
*

**************************************************

3.2.4 Feltolerans

Feltolerans är en kvalitetsegenskap, som är närbesläktad med
validitet. Validitetsegenskaperna förutsätter kända och
specificerade förhållanden. Feltolerans är förmågan att
klara av icke förutsedda förhållanden.

Exempel på faktorer, som ke.i påverka ett system:

interna fel i systemet såsom utrustningsfel
och programvarufel

fysisk miljö t ex temperatur, strömförsörjning,
elektriska störningar

indata t ex mätgivare, manuellt inmatade data,
data från andra datorer

handhavande av operatörer, programvarupersonal,
underhållspersonal m fl



30

förändringar i omgivningen, t ex övervakat \
huvudsystem, driftsrutiner

Idealet vore naturligtvis om man kunde upprätthålla full och
korrekt funktion (= full validitet) oavsett ovan angivna
förhållanden. Detta är naturligtvis orimligt. ^

Det man kan kräva är att:

vid interna fel i mindre väsentliga delar eller
vid måttliga yttre störningar skall grundläggande
funktion upprätthållas men prestanda kan få
degraderas

vilseledande funktion ej uppträder oavsett fel e.ler
störningsomfattning

utebliven funktion larmas, helst med angivande av
orsak

när den yttre störningen, felfunktionen m m upphör,
skall systemet snabbt återgå till normala förhållanden

Generella krav på feltolerans kan ej verifieras. I stället
måste sådana faktorer specificeras, som med god marginal kan
anses representera värsta fall.

i
3.2.5 Driftsäkerhet -

Ett vitalt system av det slag som rapporten behandlar skall
vara insatsberétt vid godtycklig tidpunkt. Driftsäkerhets-
kraven bör därför formuleras på ungefär följande sätt:

Sannolikheten skall överstiga x* att ett
system vid en godtycklig tidpunkt skall uppfylla
föreskriven funktion inom en tidsperiod om
y timmar från denna tidpunkt.

Vilka värden på x och y som skall väljas måste baseras på
analyser av möjliga konsekvenser, andra helt eller delvis
redundanta system m m. Typiskt kan värdena vara 99.9% och 10
timmar.

Ett system anses som tillgängligt när kraven på validitet är
uppfyllda. Under övrig tid skall systemet anses vara ur
(operativ) funktion.

Funktionsbortfall kan drabba även ett vitalt system. Behovet
av vital funktion kan i vissa fall reduceras av drifts-
mässiga åtgärder, t ex stoppa reaktorn. I så fall kan krav st
på åtgärdstider återföras till ekonomiska överväganden,
såsom kostnad för produktionsbortfall.

Erfordras däremot den vitala funktionen oavsett anlägg-
ningens driftstatus, måste krav ställas på tid för åtgär-
dande av fel. Alltför stora krav på avbrottsfri drift kan
dock medföra minskad total driftsäkerhet.
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3.2.6 Utförande

Vid hittills diskuterade krav betraktas systemet som en
"svart låda" och kraven anger hur systemet skall uppträda
gentemot omgivningen. Kraven på utförande avser krav på hur
den "svarta lådan" skall vara konstruerad. Anledningen till
att ställa sådana krav från användaren kan vara att:

- existerande organisation, utrustningar m m kan
innebära restriktioner

man önskar flexibilitet för framtida utbyggnader,
utbyten av delar m m

- man erfarenhetsmässigt vet att ett visst utförande
ger lämpligare total systemlösning

Exempelvis kan det finnas anledning att ställa krav på
(eller önskemål om):

datorfabrikat pga att kompetens och underhålls-
resurser redan existerar

programmeringsspråk av främst samma orr.aker som
ovan men även att moderna högnivåspråk kan ge
säkrare programvara

interna gränssnitt pga att man vill ha utbytbarhet.

Det kan vara befogat med en varning. Många människor är
gärna konstruktörer. De vill hellre specificera en konstruk-
tion i stället för krav på funktion. Detta kan leda till
oklara ansvarsförhållanden. Den organisation som skall ta
fram ett system och ansvara för dess funktion och prestanda
måste få ta totalt ansvar för hela konstruktionen.

Slutsatsen är således:

**************************************************
*
*

Det är väsentligare att koncentrera sig på *
krav på funktion än krav på hur systemet *
skall konstrueras. *

*
*

**************************************************

3.2.7 Drift- och underhåll

För många stora datorsystem har drift- och underhållskost-
naderna under systemets livstid blivit lika stora som
framtagningskostnaderna.
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I
Detta indikerar vilken betydelse krav för drift och under-
håll måste tillmätas. I drift- och underhåll ingår också
åtgärder för att modifiera och uppdatera systemet. å

Alla framtida modifieringar innebär partiella nykonstruk-
tioner och måste därför verifieras lika noggrant som ur- é
sprungssystemet för att tillförlitlighetsnivån skall upp-
rätthållas. Därför rekommenderas att kraven utformas på
följande sätt: W

i
* *

i
* Behovet av framtida modifieringar bör mini- *
* meras och de förändringar som kan förutses *
* skall kunna införas på ett tillförlitlighets- * é
* mässigt acceptabelt sätt. *
* *

i
i

Drift- och underhållskraven kan oftast omvandlas tiil
funktionskrav (t ex särskilda underhållsfunktioner) och till É
krav på utförande (t ex synpunkter på dokumentation).

i
4
4

i
i
i
i
i
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4. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

I detta kapitel behandlas vissa grundläggande begrepp som är
mer eller mindre generella för kommande analyskapitel.

4.1 DEFINITION AV FEL, TILLFÖRLITLIGHET M M

Vad menas med fel i ett system ?

* Ett fel i ett system finns då systemet ej *
* utför vad som kan förväntas av systemet av *
* användaren *
* *

**************************************************

Observera att fel här ej knyts till funktionskraven för ett
system. Om ett system uppfyller funktionskraven men ändå ej
utför vad användaren förväntar sig av systemet är det ur
användarens synpunkt felaktigt. Om ett system ej fungerar
enligt de funktionella kraven, finns också ett fel. Dvs fel
hos ett system beror på både systemets egenskaper och
användarens förväntningar.

Att relatera fel till användarens förväntningar är emeller-
tid synnerligen ogreppbart. All verifiering av ett system
måste grundas på att man kan testa systemet mot kända Vrav.
Finns användarnas förväntningar och krav dokumenterade,
finns också en specifikation av systemet 1

**************************************************
* *
* *
* Normal begränsad betydelse av fel: *
* Ett fel i ett system finns då systemet *
* ej uppfyller specifikationerna *
* *
* *
**************************************************
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^ör att analysera fel, felupptäckt, felkonsekvenser måste
man ha mer preciserade felbegrepp <CENN76>

4

4
*
**

**

Funktionsfel
(failure)

Datafel
(error)

Utrustnings-
fel,
programfel
(fault)

En händelse vid vilken sys-
temet bryter mot specifika-
tionerna

Fel i data pga av ett utrust-
ningsfel eller programfel
(fault) eller pga fel (error)
i indata. När datafelet
(error) bearbetas av systemet
kan det orsaka ett funktions-
fel (failure)

En fysikalisk (mekanisk)
defekt eller en defekt i en
algoritm el motsv

*

*

A*************************************************

Eftersom svenskan saknar lämpliga skilda ord för "fault",
"error" och "failure" kommer det engelska ordet anges inom
oarentes vid de tillfällen, där det är väsentligt att skilja
på de olika typerna av fel.

Exempel

Ett programvarufel (fault) kan finnas i en programsekvens
när den bearbetar en viss kombination av korrekta data-
värden. Om detta är en extremt ovanlig situation kan pro-
gramfelet (fault) finnas i åratal utan att det gör någon
skada.

En dag exekveras denna programsekvens med dessa datavärden
och resultatet blir att det blir fel (error) i data som
programsekvensen producerar. Dessa data kanske inte direkt
används, varför systemet ännu ej bryter mot specifikationer-
na.

Sekunder, timmar eller dagar (dvs miljontals maskinstruk-
tioner) efter att datafelet (error) uppstått används dessa
data på sådant sätt att ett funktionsfel (failure) upp-
träder.

4

4

4

4

4

i

4

4

4

4

4

4

4
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Det är väsentligt att skilja på korrekthet och tillför-
litlighet.

Ett system är korrekt om det är fritt från
utrustningsfel och programfel (fault) och
om des interna data ej innehåller datafel
(error).

Ett system är tillförlitligt om det inte
inträffar funktionsfel (failure).

*
*
*

*

Tillförlitlighet betyder ej att ett system är fritt från
utrustningsfel eller programfel (fault) eller datafel
(error) utan att det kan vara tolerant mot fel.

Vidare kan ett korrekt system vara otillförlitligt pga
intolerans mot fel i omgivningen, t ex felaktiga indata,
elektriska störningar.

4.2 FELDETEKTERING, FELLOKALISERING OCH FELSPRIDNING

Enligt föregående avsnitt har vi tre typer av felbegrepp. Vi
skall nu diskutera hur fel kan sprida sig.

Fel (fault) kan dels finnas kvar i datorsystemet från
konstruktionsstadiet (främst programvarufe2, se 7.1) och
dels uppstå spontant (främst hårdvarufel och störningar, se
6.1).

Observera att det kan finnas utrustningsfel, programfel
(fault) och datafel (error) i ett system utan att det bryter
mot specifikationerna, dvs utan funktionsfel (failure) 1

Naturligtvis kan inte kvarvarande konstruktionsfel upp-
täckas under löpande drift innan de orsakar andra följdfel
(error eller failure). I så fall hade felen blivit elimi-
nerade långt tidigare. Vissa fel som spontant uppstår i
utrustningarna kan upptäckas av speciella testfaciliteter i
utrustningarna innan fel i data inträffar.

Normalt kan man inte förutsätta att ett fel (fault) kan
detekteras utan att detta leder vanligen till ett följdfel
(error eller failure).
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Ibland kan ett fel i data detekteras direkt i samma eller
omedelbart följande maskininstruktioner. Ofta kommer dock
datafelet att lagras i ett v datorns olika minnen utan att
ha blivit detekterat.

Ju längre ett datafel ligger oupptäckt lagrat i ett minne,
ju svårare är det att, när det slutligen detekteras, korri-
gera felet och eventuella följdverkningar av felet. När
felet upptäcks kan den yttre processen (kärnkraftverket) ha
ett helt annat tillstånd och det kan vara omöjligt att
återskapa korrekta data. Felaktiga data kan under mellan-
tiden ha använts för att beräkna andra data som då blir
behäftade med fel.

**************************************************
* *
* *

Utan en tidig detektering av utrustnings- *
fel och fel i indata är risken stor för en *
okontrollerad och okorrigerbar spridning av *
fel i data. *

*
•

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anm.: Det förutsätts att utrustningarna är konstruerade så
att ingen felspridning sker i utrustningarna, dvs att
ett utrustningsfel ger ett följdfel i annan utrust-
ning.

* All tidig feldetektering fordrar kunskaper *
* och antaganden om felkaraktär och felytt- *
* ringar. *
* *
**************************************************

Det innebär at*- primär feldetektering bör konstrueras in i
utrustningar och programvara så nära potentiella felkällor
som möjligt.

När ett fel detekteras kan det automatiskt även vara loka-
liserat, men det är långt ifrån alltid fallet. Ett fel måste
naturligtvis lokaliseras innan det kan korrigeras. Innan
detta sker kan man med olika metoder undvika detekterade fel
eller lindra verkningarna av dessa.
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I

Som komplement till feldetektering behövs *
fellokalisering för att *

kunna åtgärda felet och *
innan detta skett - undvika felet *
och därmed spridning av felet *

*
*

4.3 RECOVERY

I

Vad gör man när ett fel uppstår ? Naturligtvis vill man
korrigera felet och eventuella konsekvenser av felet.

Med recovery (ung. återhämtning) menas att ett systemet
efter ett fel kan återhämta sig och uppta normal operativ
drift, eventuellt i något reducerad omfattning.

Grundprincipen för recovery är enkel. Man delar upp syste-
mets aktiviteter i smådelar "atomic actions", nedan kallade
mikroaktiviteter. För en mikroaktivitet skall följande vara
uppfyllt:

Systemstatus skall vara känt före aktiviteten startas

- Detta systemstatus skall kunna återskapas efter
aktiviteten blivit genomförd

- Det skall finnas möjlighet att efter mikroaktivi-
tetens fullbordande detektera eventuella fel som
inträffat

I princip genomlöps mikroaktiviteterna en efter en med
feldetektering mellan varje aktivitet. Upptäcks fel åter-
skapas föregående systemstatus och aktiviteten återupprepas.
Se även figur 4:1.

Mikroaktivitet kan i detta sammanhang vara ett ytterst brett
begrepp. Det kan vara allt ifrån delar av en maskininstruk-
tion till alla bearbetningar som genomförs under t ex ett
nattskift. Vad som skall inrymmas i en mikroaktivitet beror
på kraven på och möjligheterna till recovery.

Det är inte nödvändigt att exakt samma mikroaktivitet
genomlöps efter ett fel detekteras. Det kan vara omöjligt
efter det att felet inträffat. En alternativ mikroaktivitet
kan ge reducerad men godtagbar funktion.

Ofta förekommer recovery på flera nivåer. De fel som ej kan
detekteras på en nivå kan kanske detekteras på nästa nivå.
Se fig 4:2.
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Begreppet recovery kan verka abstrakt och teoretiskt men är
i flera sammanhang så naturligt att man ej tänker på de
bakomliggande mekanismerna.

Ex 1: Fel: Hårdvarufel i CPU

Datorsystemet ur funktion
dvs funktionsfel (failure)

Felet repareras. Programmet
laddas in och återstartas

Fel:

Feldetektering:

Recovery:

Ex 2: Fel:

Feldetektering:

Recovery:

Fel:

Feldetektering:

Recovery:

Störning på transmissionslinje

Paritets- eller CRC-check,
dvs datafel (error)

Datablocket sänds ytterligare en
gång

Ex 3: Fel: Skivminneskrasch (databasen
förstörd)

Fångas i operativsystemet.
Utskrift på konsolmaskin

Reparation av skivminnet
Montering av back-up kopia av
skivminnet.
Genomlöpning av ev transaktions-
logg och uppdatering av data-
basen

För vissa feltyper och för vissa mikroaktiviteter finns
etablerade lösningar för recovery. Problemet är att införa
recovery för alla typer av fel även programvarufel 1

r.4 FELTOLERANS

Feltolerans är ett begrepp som är besläktat med recovery.
Någon allmänt vedertagen definition av feltolerans finns
inte.

i
4
4
4
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* Med feltolerans menas i denna rapport *
* förmågan hos en enhet (utrustning eller *
* programvara) att motstå verkningarna av *
* externa eller interna fel och upprätthålla *
* enhetens grundläggande funktion. *
* *
* *

Feltolerans är således en egenskap hos enskilda enheter som
fortplantar sig till att bli en egenskap för hela systemet.
Feltolerans baseras på löpande aktiviteter, som ej primärt
söker felkällorna utan försöker minimera felkonsekvenserna
på lokal nivå.

Recovery är däremot en metod att återställa ett felbehäftat
system till ett godkänt status. Recovery sker i anslutning
till ett feltillfälle eller en felyttring i en sekvens:
normal drift - fel - feldetektering - recovery -normal
drift.

Det finns kopplingar mellan feltolerans och recovery:

Recovery är en metod att uppnå feltolerans.

- Finns fullgod och snabb recovery minskar behovet av
att uppnå feltolerans på andra sätt.

Har hög feltolerans uppnåtts på annat sätt kan i
allmänhet kraven på recovery minskas.

Observera dock att feltolerans inte helt kan ersätta
recovery, eftersom feltolerans ej primärt syftar till att
återställa ett system till ett godkänt status.

4.5 REDUNDANS

En fullgod feltolerans eller recovery kan vara ganska svår
att åstadkomma i praktiken. Vidare kan själva recoverytiden
vara oacceptabelt lång, t ex utrustningar måste repareras.

Redundans föreligger, när vid fel på en enhet, det finns en
annan enhet som kan fullfölja den förstnämnda enhetens
uppgifter. En enhet är i detta sammanhang vanligen en
utrustning men kan även vara en prcgramvarumodul eller data.
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4.6 TILLÄMPNINGSTRANSPARENS

För datorsystem är det ofta en mycket svag koppling mellan
vad som skei internt i en dator och den tillämpning som
datorsystemet används för. Detta kallar vi i denna rapport
för tillämpningstransparens. ^

En utrustningsdel eller programmodul är *
tillämpningstransparent om dess interna *
operationssekvenser ej påverkas av vad som *
händer i den yttre processen (kärnkraft- *
verket). *

i*

i
Ex 1. Den aritmetiska enheten i en dators centralenhet

kan addera, multiplicera m m två tal. Detta sker
på i stort sett samma sätt oberoende av talens
värde. Det finns inget enkelt samband mellan de
grindelement som utför operationerna och tal-
värdena.

Ex 2. En programmodul avläser cykliskt (t ex 1 gång/s)
värdena på ett fixt antal processanslutningar och
överför dessa värden utan bearbetning till en fix
dataarea i primärminnet. Programmodulen arbetar
internt helt oberoende av vilka datavärden som
överförs.

Tillämpningstransparens är speciellt viktig för sådana
vitala system, som skall fungera under extremt ovanliga och
kanske ej förutsedda situationer. Kan man visa att en enhet
(utrustning, program eller data) är fullständigt tillämp-
ningstransparent gäller att dess uppträdande under normala
driftförhållanden (ur tillämpningssynvinkel) även gäller för
onormala förhållanden. Verifieringsproblematiken förenklas
därvid avsevärt.
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5. SYSTEMUTFORMNING

I detta kapitel skisseras några datorkonfigurationer,som kan
vara aktuella för datorsystem i kontrollrum.

För förståelsen av kommande kapitel rekommenderas att
åtminstone avsnitt 5.1 Systemstorlekar läses översiktligt.

5.1 SYSTEMSTORLEKAR

| Driften av ett kärnkraftblock är sammanförd till ett cen-
tralt kontrollrum. Där finns i regel också alla processig-
naler från processen. I de senare blocken har man i vissa

| fall räknat med decentraliserade processinterface.

Funktionerna i kontrollrummet kan realiseras på olika sätt.
i Man kan arbeta med ett flertal mindre datorsystem för

dedicerade funktioner eller några större system, till ett
enda stort datorsystem för alla funktioner i blocket.

Som vi senare skall framhålla är systemstorleken en av de
viktigaste faktorerna för ett datorsystems tillförlitlighet.

I Tre olika systemstorlekar kommer att beskrivas:

Systemnivå I - små datorsystem

Systemnivå II - medelstora datorsystem

I Systemnivå III - stora datorsystem

Beskrivningarna av systemnivåerna skall främst ses som
, hjälpmedel för att konkretisera analyserna och slutsatserna.

Några klara avgränsningar mellan nivåerna finns inte.

, I bilaga 3 används beteckningarna nivå A, nivå B och nivå c
på liknande sätt men med tyngdpunkten på systemgenerationer.
Nivå A representerar de första datorsystemen i kärnkraft-

, anläggningarna, nivå B representerar en mellangeneration och
och nivå C representerar kommande mer avancerade datorsys-
tem.

5.1.1 Systemnivå I - små datorsystem

Har avses små dedicerade system realiserade i mikro- eller
minidatorer. Typiska karakteristika för ett sådant system är

Systemet utför en eller några väl avgränsade
funktioner.
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Utrustningarna består av ett fåtal enheter med hög
tillförlitlighet .

Sekundärminnen undvikes om så är möjligt.

Elektromekaniska enheter som t ex utskriftsmaskiner
kan dubbleras inom ett system. Övrig redundans löses
med helt separata system.

Systemlösningen är sådan att funktionerna kan göras
oberoende av driftsituationen. Exempelvis kan en data
insamling ske cykliskt i stället för avbrottsstyrt.
På så sätt erhålles samma driftsituation i såväl lugn
drift som vid topplast (t ex störning).

Standardprogramvara som används är så enkel som
möjligt och väl utprovad. Den kan vara av typen
realtidsmonitor, assembler och laddare. Det är
tveksamt om kompilator för högnivåspråk kan tas
med här.

Om systemet kommunicerar med andra datorsystem skall
denna kommunikation ske på ett väl beprövat sätt,
helst med detta system som sändare.

Människa/maskinsystemet är mycket enkelt, om sådant
finns, t ex skrivare.

Exempel pa tillämpningar för sma datorsystem är

Processinterface för analoga eller digitala
signaler. Kommunikation med överordnat system.

Lokal styrutrustning

Utsläppsmonitor för rökavgsser

5.1.2 Systemnivå ii - medelstora datorsystem

Många av första och andra generationens datorsystem för i
kontrollrum kan hänföras till medelstora datorsystem.De är i
regel realiserade på minidatorer. Den senas'.e tidens kraft-
fulla mikrodatorer kan också anses höra till denna grupp. å

Dessa system kan karaktäriseras av

Funktionsomfattningen är begränsad och väl
avgränsad mellan olika funktioner.

Systemlösningen kan troligen ej göras så att
funktionerna är helt oberoende av driftsituationen.

Utrustningen är mer omfattande än för systemnivå I.
Här finns i regel sekundärminnen.
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- Hela eller delar av systemets utrustning är dubblerad.

Standardprogramvaran består av enkelt operativsystem,
kompilatorer för högnivåspråk m m.

Människa/maskinsystemet består av utskriftsmaskiner
och/eller bildskärmar med presentationsfunktioner av

) begränsad flexibilitet och generalitet.

Systemet kan vara uppdelat på flera datorer, t ex
) huvuddator och front-end-dator som arbetar mot

gemensamt primärminne.

Exempel på tillämpningar för denna systemnivå är

} - System för signalföljdsskrivning

Larmhantering och presentationssystem

Enklare störningsanalyssystem (med t ex
Post Mortem Review)

)
5.1.3 Systemnivå III - stora datorsystem

| Till dessa system räknas större datorsystem för kontrollrum.
De är uppbyggda kring avancerade minidatorer.

| Typiska karakteristika är

Systemen innehåller ett flertal mer eller mindre
) integrerade funktioner.

på grund av funktionsomfattning och integrering
} medger ej systemlösningen att man blir oberoende

av driftsituationen. Dessa system arbetar ofta
med en för de flesta funktioner gemensam process-

} databas.

Utrustningen består av dubblerade identiska dator-
} system, där varje system i sig kan bestå av en eller

flera datorer.

} - Standardprogramvaran som används är omfattande.
Förutom kraftfullt realtidsoperativsystem, kompila-
torer för högnivåspråk m m finns ofta särskilt

} utvecklad standardprogramvara för processdator-
tillämpningar, se bilaga 4.

| - Människa/maskinsystemet kan omfatta flera separata
arbetsplatser, färgbildskärmar, funktionstangentbord,
utskriftsmaskiner, plotter m m.

I
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Exempel på system på denna nivå är driftövervakningssystem
för större anläggningar. Inom kärnkraftindustrin kan syste-
men för produktions- och driftledning av blocken Oskarshamn
III, Forsmark III och det nya systemet för Ringhals I räknas
till denna kategori.

t
5.2 DECENTRALISERAD SYSTEMLÖSNING .

I en decentraliserad systemlösning realiseras funktionerna
med ett flertal mindre datorsystem. Varje system utför å

endast en eller ett fåtal funktioner. f
En decentraliserad systemlösning kan byggas upp med dator- ^
system av typen systemnivå I och II enligt föregående f
avsnitt, se figur 5:1. Varje system förutsätts vara helt
autonomt. g

Som framgår av figuren kommer operatörerna (kontrollrums-
personalen) i kontakt med människa/maskinsystem tillhörande ^
flera olika datorsystem. Det är därför viktigt att gränsytan f
mot operatörerna ser ut på samma sätt för olika enheter
oberoende av till vilket datorsystem de hör. -

Ett problem med en decentraliserad systemlösning enligt ovan
är överföring av information som bör finnas i flera olika
system, dvs information av typen processdatabas. Samma
processvärden kan behöva anslutas till flera oli]ca dator-
system. Här måste troligen avkall göras på generalitet för
att vidmakthålla enkla separata system.

Möjlighet finns till olika tillförlitlighetshöjande åtgärder M
för olika datorsystem. Man kan i hög grad anpassa sig till \
varierande tillförlitlighetskrav för olika funktioner.

Andra viktiga aspekter på en renodlad decentraliserad \
lösning är

De olika datorsystemen kan införas i stort sett
oberoende av varandra. Varje funktion kan införas
när den är helt klarställd och specificerad. ^

- Varje datorprojekt blir mindre, mer lätthanterligt
och lättare att kontrollera. *

Eftersom fullständig funktionell isolation finns
mellan datorsystemenen, påverkar problem, ändringar
etc i ett datorsystem ej tillförlitligheten hos övriga
system.

i
i
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PI Dator M/M

PI = Processinterface

M/M = Människa/maskinsystem
med skrivmaskin, bildskärm
etc

Figur 5:1. Decentraliserad systemlösning
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5.3 CENTRALISERAD SYSTEMLÖSNING

I en centraliserad systemlösning är samtliga funktioner
samlade i ett datorsystem eller i ett system av samverkande
datorer.

En grundkonfiguration skulle kunna se ut som i figur 5:2.
Systemet består av tre huvuddelar:

Centralt datorsystem

Lokala datorer

Människa/maskinsystem

Lokal
dator

Centralt
dator-
system

Människa
maskin-
utrustning

i

i
i
i

i
i
i

t

Figur 5:2. Grundkonfiguration för kontrollrumsdatorsystem

I det centrala datorsystemet skall ett flertal olika funk-
tioner kunna realiseras. För att detta skall gå att åstad-
komma erfordras i praktiken ett väl fungerande grundsystem
med en s k processdatabas.

En centraliserad systemlösning och många tillämpningsfunk-
tioner leder till ett centralt datorsystem på systemnivå
III.

I ett modernt centraliserat processdatorsystem anslutet till
en process, som är geografiskt spridd, brukar själva pro-
cessanslutningen ske via speciella små lokala datorer. Till
dessa decentraliseras datainsamling samt eventuellt viss
kontroll och reduktion av data. Även mer avancerade funk-
tioner kan vara aktuella for de lokala datorerna. Med en
lämplig utformning av de lokala datorsystemen kan total-

i
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systemet bli billigare (minskat kablage), utsättas för
mindre störningar och bli tillförlitligare.De lokala dato-
rerna är i allmänhet av systemnivå I.

Människa-maskinsystem kan bestå av en eller flera huvud-
arbetsplatser för kontrollrumspersonalen. Förutom huvud-
arbetsplats (er) kan det finnas ett antal biarbetsplatser,
som kan, men ej behöver, vara enklare utrustade än en
huvudarbetsplats, sådana kan finnas i TSC (Technical Support
Centre) hos underhållspersonal, hos programvarupersonal
m fl.

Några viktiga aspekter på en renodlat centraliserad system-
lösning:

Varje processignal behöver bara anslutas en gång
(ev flera gånger pga krav på redundans).

Marginalkostnaden per tillämpningsfunktion är låg pga
att datainsamling, processdatabas, människa/maskin-
system etc delas mellan flera funktioner.

Flera parallella arbetsplatser kan inrättas på olika
platser, t ex TSC, underhållskontor etc.

Drifts- och underhållsinsatserna kan rationaliseras.

Det är svårt eller omöjligt att erhålla fullgod
separation mellan olika funktioner.

5.4 SYSTEMKONFIGURATIONER MED REDUNDANS

Även ett högkvalitativt datorsystem har begränsad tillgäng-
lighet. Ett enkeldatorsystem kan svårligen fås att över-
skrida följande tillgänglighetsvärden:

Mikrodatorsystem (systemnivå I) 99-99,9%

Minidatorsystem (systemnivå II) 98 - 99,5%

Stora datorsystem (systemnivå III) 95 - 99%

Observera att 99% tillgänglighet innebär mer än 3 dygws
otillgänglighet/år I

För att uppnå högre tillgänglighet erfordras datorkonfigura-
tioner med redundans. Redundansen kan omfatta hela systemet
eller delar av systemet, t ex skivminnet, processanslutning
eller människa-maskinutrustningar.

I detta avsnitt behandlas systemlösningar, som främst syftar
till att klara fel i utrustningar och störningar. Beträff-
ande redundans för fel i programvara hänvisas till avsnitt
7.2.9.
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Centralt datorsystem

Vid måttliga tillgänglighetskrav och måttliga krav på korta
avbrottstider kan det för systemnivå I och II räcka med att

- dubblera vissa utrustningsdelar med hög felfrekvens
t ex skivminne, utskriftsmaskiner

- ha ett komplett datorsystem som reserv färdigt att
koppla in vid felfunktion på det ordinarie systemet.

Vid krav på korta avbrottstider (< 2 min) samt vid krav på
att inga statusförändringar i processen skall kunna gå
förlorade måste man tillgripa andra systemlösningar med
redundans, jämför figur 5:3. Se vidare avsnitt 6.5 för
närmare beskrivning och analys av några sådana datorkon-
figurationer. Dock bör man beakta:

*
En redundant datorkonfiguration är i prak-
tiken tämligen komplicerad. Den ökade kom-
plexitetsgraden skall ur tillförlitlighets-
aspekter vägas mot alternativa, enklare
lösningar, t ex två helt separata dator-
system.

*

*

*

Lokal
dator

X

Dator-

naiva
A

i

Dator-
halva
B

X « • M/M

X är omkopplare och/eller jämförare

Figur 5:3. Dubblerat centralt datorsystem

i

i

4
I

4
4
4
t
4
i
4
i
4
4
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Processanslutning

\ Processanslutning av större omfattning förutsätts vara
fördelad på ett antal lokala datorer av bl a tillgänglig-
hetsskäl och installationstekniska skäl. Därutöver finns

) flera möjligheter att ytterligare öka tillgängligheten för
processinformationen, exempelvis

) - Det finns så mycket redundant processinformation
att bortfall av godtycklig lokal dator ej medför
totalt funktionsbortfall

Viktiga processignaler ansluts till minst tva
lokala datorer

- Dubblering av lokala datorer

| Normalt kan man uppnå goda resultat med relativt små lokala
datorer och redundant processinformation. Redundans av
processinformation är även nödvändig bl a pga risken för fel

) i givare.

Människa/maskinsystem

Består människa/maskinsystemet av flera arbetsplatser finns
automatiskt redundans. I annat fall bör en reservarbetsplats
inrättas eller alternativt kan det finnas reservutrustningar
som snabbt kan kopplas in på plats vid fel på någon ut-
rustning.

En eventuell stor kontrolltavla eller motsvarande kan
knappast hållas i reserv. Gemensarma delar för kontroll-
tavlan såsom matningsdon, styrutrustningar kan dubbleras.

>

>

5.5 SEPARERING AV SYSTEM

Som tidigare nämnts bör system med vitala funktioner isole-
ras från övriga system. I annat fall måste även de senare
betraktas som potentiellt vitala system. I detta avsnitt
skall skisseras några datorkonfigurationer, där önskad
isolation kan erhållas mellan olika utrustningar.

Antag att det finns några funktioner i ett generellt över-
vakningssystem, som kan klassificeras som vitala funktioner
medan'huvudparten är av typen "övriga funktioner".

Det mest rättframma sättet är naturligtvis att ha separata
utrustningar från givare ända fram till och med människa-
maskinsystem. Det ger en garanterad funktionell isolation.
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* Grundprincipen är att "vitala funktioner"
* och "övriga funktioner" skall separeras i
* olika datorsystem

En stor del av totalkostnaderna består av kostnaderna för
givare och processanslutning. Även det icke vitala systemet .
kan ha behov av redundans för processanslutningen. En t
väsentlig besparing skulle kunna uppnås om processanslut-
ningen kunde utnyttjas för båda systemen. I princip finns .
tre nivåer för delning av processanslutning: J

Gemensamma givare men separata lokala datorer. Detta
fall är i stort sett samma som helt separata system. j

Gemensamma givare och lokala datorer. Se figur 5:4,
övre figuren. Det centrala datorsystemet med endast • |
övriga funktioner (CD ) "lyssnar" på kommunikationen
mellan de lokala datorerna och systemet med vitala
funktioner (CD ). pet är väsentligt att CDjj ej kan ' (
störa denna kommunikation på något sätt.

Systemet med övriga funktioner (CD ) får den gemen- ' |
samma informationen direkt från det vitala systemet
(CDj). Se figur 5:4, nedre figuren. Kommunikationen .
skall i princip vara enkelriktad. Denna metod har ' |
fördelen att även manuellt inmatad information från
operatörsplats kan överföras på samma sätt.

, t

,.6 SPECIALSYSTEM '|

I denna rapport förutsätts att standard datorutrustning _
används. Varför är det inte lämpligt att använda ett spe- ' f|
cialsystem ? Det kan möjligen vara motiverat för system-
nivå I men knappast för systemnivåerna II och III. Orsakerna
är främst följande:

Tillämpningen kräver inga speciella datortekniska
faciliteter, förutom hög tillförlitlighet, se }
vidare avsnitt 6.4.1.

Ett datorsystem med en väsentligt högre tillförlit- (9
lighet än dagens standarddatorer skulle kräva ett
enormt utvecklingsarbete - inte minst beträffande rf*
systemprogramvara, se vidare avsnitt 7.3. f ;

r
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"avlyssning"

1 '

C D I

, 1

11

1 '

J

1 1

H/M

"I

_ J

—

—

LD

•

LD

LD

*

— LD

Figur 5:4,

r

K/M

T i

I I

I I
1 ,

- I

"enkelriktad" kommunikation

LD = lokal dator
CD = central dator
M/M = människa/maskinsystem

Separering av vitala system (rutor med dubbla
ramar) och övriga system.
(Ev dubblerade utrustningar är prickade)
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Det är svårt att åstadkomma en fullgod långsiktig
underhållslösning för ett specialsystem, se vidare
kapitel 11.

Utbytet av satsade resurser blir större om man utgår från
ett bra kommersiellt tillgängligt datorsystem. Eventuellt
kan vissa mer eller mindre omfattande modifieringar vara
motiverade, t ex hårdvaru- och programvarufaciliteter för
säker dubbeldatorfunktion.

Ovanstående gäller ej i full utsträckning för systemnivå I.
Med moderna mikrodatorkomponenter finns det möjligheter att
med begränsade resurser konstruera ett datorsystem på denna
systemnivå, som skulle kunna ha väsentliga fördelar framför
standardsystem.

4

4
i

i

4!

€
f
C
C
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6. UTRUSTNINGAR

I detta kapitel behandlas datorsystem ur ett hardvarumässigt
perspektiv.

6.1 FELTYPER

6.1.1 Spontana fel

Majoriteten av fel i utrustningar är spontana fel, som
uppstår under utrustningens operativa drift. Spontana fel
kan bero på en mängd orsaker, t ex kortslutningar eller
avbrott i halvledarkomponenter, förslitningar, åldersdegra-
tioner, för hög temperatur, elektriska störningar eller
mekanisk åverkan.

De spontana felen kan indelas i permanenta fel och till-
fälliga fel. Permanenta fel är t ex komponenthaverier,
definitiva kortslutningar. Tillfälliga fel kan bero på
glappkontakter, tillfälliga elektriska störningar, kom-
ponenter som arbetar på marginalerna och störs av brus.

Alla fel i utrustningar kan i sin tur ge upphov till datafel
(error) och funktionsfel (failure). Ett tillfälligt fel kan
vara så kortvarigt att det aldrig går att detektera som
utrustningsfel utan endast konsekvensen i form av ett
datafel.

Det kan i vissa fall vara svårt att dra en klar gräns mellan
tillfälliga fel och permanenta fel. I fortsättningen förut-
sätter vi att ett permanent fel uppvisar i tiden konstanta
felsymptom under förloppet (anm. tidsordningen kan vara
annan):

felet uppstår

felet detekteras

felet lokaliseras

tester om felet är permanent

felavhjälpning initierad

Permanenta fel är normalt mycket enklare att diagnostisera
och lokalisera än tillfälliga fel. Symptomen på tillfälliga
fel med låg felfrekvens och programvarufel kan ofta vara
ganoka lika. Tillfälliga fel med låg felfrekvens kan vara
synnerligen besvärliga
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Det kan ta mycket lång tid (dagar - månader) att
finna ett svardiagnostiserat tillfälligt fel.

Det erfordras ofta de mest kvalificerade perso-
nerna, både beträffande utrustningar och program-
vara för att finna och åtgärda felet.

Den operativa driften störs både av det tillfälliga
felet och av de ansträngningar som erfordras för
att finna felet. '

Sammantaget kan olägenheterna från ett tillfälligt fel bli ,
mångdubbelt mer besvärande än från ett permanent fel. En *
fullgod och snabb recovery är väsentlig för att den opera-
tiva driften skall störas i så liten utsträckning som .
möjligt. '

6.1.2 Konstruktions- och tillverkningsfel .

Det kan också förekomma fel som finns i utrustningen från
början. Sådana fel är konstruktionsfel och tillverkningsfel. ,

Ett konstruktionsfel innebär att ett fel finns för samtliga
tillverkade utrustningar, sådana fel är ovanliga för väl <
beprövade serietillverkade produkter. Att felet dessutom *
skall förbli oupptäckt under hela systemframtagningen och de
noggranna tester ett datorsystem med mycket höga tillförlit- >
lighetskrav måste genomgå och därtill ge funktionsfel '
(failure) i en viss kritisk situation förefaller så osanno-
likt att man knappast behöver ta hänsyn till detta. J

Är en utrustning däremot specialtillverkad i ett fåtal
exemplar börjar förhållandena likna dem för programvara, A
jämför avsnitt 7.1. '

Några specialproblem i detta sammanhang kan nämnas: A

Tillverkaren av en väl beprövad produkt som tillverkas
i långa serier gör en smärre konstruktionsändring utan 4
att utrustningens funktion avses ändras. Konstruk- '
tionsändringen kan visa sig mindre lyckad och man kan
ha oturen att ha fått exemplar av dessa undermåliga
enheter.

Vid nyanskaffning av reservdelar, t ex kretskort, kan A
dessa ha korrekt funktion tillsammans med andra '
kretskort ur samma "tillverkningsgeneration", men
uppvisa dold felfunktion tillsammans med äldre krets-
kort.

En annan typ av konstruktionsfel är en ökad felsannolikhet
eller att komponenter åldras i förtid. Dessa fel är av samma
karaktär som andra spontana fel, men ev felpredikteringar
kan slå fel.

A
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Tillverkningsfel kan beröra enstaka utrustningar i en
tillverkningsserie. Det finns inget som talar för att

fe tillverkningsfel skulle ur operativ synvinkel ha annan
karaktär än spontana fel. Normalt fångas tillverkningsfel
upp av första tidens drift. Reservdelar bör av denna anled

I ning vara väl inbrända, helst i operativ drift. Se vidare
11.6.4.

} 6.2 TILLGANGLIGHETSPREDIKTERING

) 6.2.1 Allmänt

Spontana fel som ej orsakas av yttre omständigheter upp-
fe träder slumpmässigt. Visserligen kan utslitnings- och

åldringsfenomen förekomma men utfallet av sådana fenomen är
även de slumpmässigt fördelade i tiden. Det går således att

l tillämpa statiska metoder för felprediktering.

Spontana fel kan även orsakas av externa faktorer, t ex
| störningar, mekanisk åverkan och värme. För sådana fel är

det inte meningsfullt att tala om felfrekvens etc om inte
den yttre påverkan är av slumpmässig karaktär. Men fram-

| förallt varierar den yttre miljön mellan olika installa-
tioner.

l
**************************************************
* *
* ' *
* All felprediktering brukar förutsätta att *
* *

i * - felen ej orsakas av externa faktorer *
* *
* - felen ej beror på direkta konstruktions- *
* eller tillverkningsfel *
* *
* *
**************************************************

Läsarna förutsätts känna till grundläggande samband för
beräkning av tillgänglighet, se figur 6:1.

För att kanna prediktera ett systems tillgänglighet fordras
således uppgifter om felfrekvens, reparationstider mm.
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Beteckningar

MTBF = Medeltid mellan fel (Mean Time Between Failures)
= inverterade värdet av felfrekvensen

MDT = Medelhindertid (Mean Down Time) består av bl a
inställelsetid, reparationstid och väntetider

A = Tillgänglighet (Availability)

En utrustning

A = 1 - MDT
MTBF

Seriekopplade utrustningar

Atot = Al x A2

Utrustningar i redundant konfiguration

OBS 1 Se vidare avsnitt 6.5.1.

Figur 6:1. Grundläggande tillförlitlighetsformler
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6.2.2 Felfrekvens

Vi börjar med felprediktering på komponentnivå. För ett
stort antal komponenter finns data för felfrekvens. Dessa är
baserade på teoretiska beräkningar och empiriska data på
aktuella komponenter och komponenter av motsvarande slag.
Det finns stora databanker med tillförlitlighetsdata för
olika komponenter. Databankerna har byggts upp främst pga
behoven från militära tillämpningar. <MIL 217>

I figur 6:2 visas exempel på felfrekvensdata för en viss typ
av integrerade kretsar. Det är ett stort antal faktorer som
påverkar felfrekvensen. Förutom de faktorer som framgår av
figuren kan nämnas:

- Tillverkningsteknologin för den aktiva delen av
kretsen

- Kapslingens konstruktion och utförande

- Vibrationer, stötar, temperaturväxlingar (ingår
indirekt i miljöfaktorn).

Komponenterna sammansätts till subenheter t ex kretskort.
Felfrekvensen för en subenhet kan beräknas ur felfrekvensen
hos ingående komponenter samt ur empiriska data för fel-
frekvens i löd- eller wire-förbindningar, i kopparfolie, för
kontaktdon etc. Även produktionsmetoden påverkar felsanno-
likheten, jämför faktorn K i figuren.

På motsvarande sätt kan felfrekvensen för en hel utrustning
beräknas ur felfrekvensen för ingående kretskort, kontakt-
don, förbindningar etc.

Dessa värden för felsannolikhet är teoretiska beräknade,
dock baserade på empiriska kunskaper. Det är den metod som
tillämpas för att med någon noggrannhet prediktera felfre-
kvensen för nykonstruerade utrustningar.

För väl etablerade utrustningar borde det finnas felstati-
stik från i drift varande utrustningar. Tyvärr är det i
allmänhet litet si och så med feluppföljningen. Åtminstone
är det som kund svårt att få tag i tillförlitliga uppgifter
från leverantörerna.

Även teoretiskt beräknade värden på felfrekvenser kan vara
svåra att få tag i och om man kan erhålla värden får man
knappast veta hur de är framtagna. Möjligheterna att jämföra
utrustningar av olika fabrikat är därför starkt begränsade.

Felfrekvensen varierar även i tiden, vilket framgår av
ålderfaktorn, K, i figur 6:2. Ser man på litet längre sikt
brukar man tala om "badkarskurvan" och där utskilja tre
faser - begynnelseperiod, bästperiod och slutperiod. Se
figur 6:3.
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Felfrekvens i operativ d r i f t :

6 *,•„F = (F + F.) x K, x K fe l per 1OU timmarOD m t a p

5,0
2,0
1,0

0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005

Felfrekvens vid förvaring (avställd utrustning)

Ff = °' 7 x Fop

^ m
(miljöfaktor)

20
10

5,0

2,0
1,0
0,5

2,0

0,1

5 10 20 100 250 500

Antal transistorelement

Kå (åldersfaktor)

5,0
2,0
1,0
0,5

0,2
0,1

0,05

0,02
0,01

0,005
0,002
0,001

0,0005

.. 150

F. (temperaturfaktor)

omgivnings-
temperatur

10 20 50 100 250 500

Antal transistorelement

K (produktionsfaktor)

K =10för nystartad produktion

= 1 för stabi l seriemässig
^ produktion

Ålder

0,1 1 10 100 x 1000 tim

Figur 6:2. Exempel på prediktering av felfrekvens för
elektronikkomponenter
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i. Felfrekvens

Begynnelse- Bästperiod
period '

Slutperiod

Figur 6:3. Den s.k. badkarskurvan

Alla tillförlitlighetsdata som brukar anges avser bäst-
perioden. Uppgifter om begynnelseperiodens utseende saknas
vanligen.

**************************************************
* *

* För tillämpningar med höga tillgänglighets-
* krav bör man se till att alla utrustningar
* utsätts för en "inbränningsperiod" för att
* överbrygga begynnelseperioden.

*
*
*
*

* *
* *
**************************************************

Slutperioden markerar att åldersfenomen börjar göra sig
gällande. För mekaniska utrustningar, bildskärmsrör m m
finns uttalade utslitnings- eller åldersfenomen. För moderna
halvledarkomponenter är det tveksamt om det generellt kan
sägas finnas åldersdegradering. Däremot är känt att för
vissa typer av komponenter, t ex lysdioder och PROM-minnen
har det förekommit (och kanske förekommer ?) åldringsfenomen
som givit utslag efter 2-5 års drift.

på lång sikt, längre än 10 år, är åldringsfenomen för
halvledare okända eller högst osäkra. Åldringseffekterna är
bl a beroende på minimala detaljer i tillverkningen av
halvledare och kan därför variera mellan olika tillverkare
och tillverkningspartier.
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Det kan inte uteslutas att åtminstone någon komponent i ett
datorsystem skulle drabbas av icke förutsedda åldrings-
effekter om r-an försöker utnyttja det väsentligt längre än
normal teknisk-ekonomisk livslängd för datorsystem, dvs
väsentligt längre än ca 10 år.

6.2.3 Hindertider

Som framgår av formlerna i figur 6:1 är det lika viktigt att
ha en god uppskattning av medelhindertiden som av felfre-
kvensen.

Hindertiden beror ej enbart på utrustningens utförande
(underhallsmässighet) utan även på underhållssystemet. Det
senare är specifikt för i princip varje datorinstallation,
se vidare avsnitt 11.5.

Således går det ej att utan ganska ingående analyser av
underhållsorganisation m m göra en god uppskattning av
medelhindertiden.

Medelhindertiden brukar baseras på uppskattningar av tiden
för att åtgärda permanenta fel med klara felsymptom. Till-
fälliga fel ger mycket oklarare felsymptom och kan vara
mycket svårare att finna. Ett enda svårfunnet tillfälligt
fel kan orsaka sammanlagda hindertider, som är mångdubbelt
längre än hindertiden för ett permanent fel.

Observera att tillgänglighet är ett statistiskt mått, där 10
avbrott å 1 tim värderas på samma sätt som 1 avbrott å 10
tim. I många tillämpningar är det inte fallet.

Exempel 1

En process antages kräva operatörsingripande inom
högst 5 timmar efter ett feltillstånd, annars blir
konsekvenserna allvarliga. Ett driftavbrott om 10
timmar för ett övervakningssystem är helt oaccep-
tabelt, medan ett driftavbrott på 1 timme ej är
kritiskt.

Exempel 2

Efter varje funktionsavbrott kräver ett system ma-
nuella ingripanden (recovery) som tar 1-2 timmar innan
det kan tas i operativ drift igen. Denna tid skall
läggas till utrustningarnas hindertid för att erhålla
hindertiden för det totala operativa systemet.
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6.2.4 Tillgänglighetstillväxt

Tillgänglighetsmåttet, A, är inte så statiskt som
"badkarskurvan" kan ge sken av under den s k bästperioden.
Denna felfrekvens ansågs förr vara den absoluta gränsen för
vad som kunde uppnås genom god kunstruktionspraxis, noggrann
tillverkningskontroll och viss kortare inbränning.

Ett modernare synsätt baseras på observationer av att
tillgängligheten med tiden kan klart förbättras under en
utrustnings normala livslängd <EBEN76>. Man har en tillgäng-
lighetstillväxt. Takten i förbättringen beror på de an-
strängningar som läggs ned på att analysera och korrigera
fel och brister. Att uppnå en viss tillgänglighetsnivå
skulle därför mer vara en fråga om tid och resurser än ett
statiskt samband mellan utrustningens och underhållssyste-
mets egenskaper.

Det finns en rad faktorer som verkar i gynnsam eller ogynn-
sam riktning. Gynnsamma faktorer för tillgänglighetstillväxt
är bl a

Noggrann uppföljning av fel

Statisk omgivning, inga modifieringar av till-
lämpningen

Underhållsorganisation med minimal personal-
omsättning.

6.3 ANALYS AV NÅGRA DATORSYSTEMDELAR

I detta avsnitt skall några datorsystemdelar analyseras med
avseende på i första hand möjligheterna till en säker
feldetektering och vilka konsekvenser ett ej detekterat fel
kan få.

6.3.1 Den centrala processorn

Den cent: ala processorn (CPU) är en synnerligen komplicerad
elektronisk utrustning med 10.OOO-tals till 1.000.000-tals
transistorfunktioner. Trots detta utför den bara 100 - 1000
grundfunktioner i form av s k maskininstruktioner. En
maskininstruktion kan t ex vara

flytta innehållet i en minnescell till ett arbets-
register i processorn

addera innehållet i ett register med ett annat
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Dessa grundfunktioner är informationsbehandlingsmässigt
synnerligen primitiva. Datorns stora informationsbehand-
lingskapacitet beror på att de kan utföras mycket snabbt
1-10 milj grundfunktioner per sekund.

Den centrala processorns grundfunktioner är *
i mycket hög grad tillämpningstransparenta. *
Således är risken synnerligen låg för att ett *
fel endast skall påverka en tillämpnings- *
funktion eller att datorsystemets funktion *
endast påverkas i en kritisk tillämpnings- *
situation. *

Ett hårdvarufel påverkar minst en men vanligtvis flera
grundfunktioner hos processorn. Felen kan få i princip två (
konsekvenser

a) Det dataelement som grundfunktionen bearbetar blir (
felaktigt, t ex felaktigt resultat av en addition

b) Processorns interna arbetsgång påverkas t ex pga (
adresseringsfel, uteblivna styrimpulser etc.

Den senare typen av fel kommer i övervägande antalet fall (
resultera i att processorn stoppar, fastnar i en bearbet-
ningsloop eller på annat sätt slutar fungera inom några få
mikrosekunder. Olika typer av skyddsmekanismer i maskinvaran i
hjälper till att fånga upp felen i vissa felfall.

Fel som endast yttrar sig att data blir felaktiga är svårare (
att detektera. Ett sätt är att förlita sig på att felaktiga
data upptäcks av programvaran. Det kan verka ganska osäkert .
att förlita sig på en sådan grov metod för feldetektering. \
Men betänk att normala grundoperationer genomlöps 1000-tals
gånger i sekunden. Det är en orimligt svår miljö för pro- ^
gramvara att fungera på ett feltolerant sätt 1 t

Räkneexempel; .

Hur lång tid tar det innan ett relativt svårdetekterat
permanent fel upptäcks ? Antag följande: ,

Felet berör bara en grundfunktion (maskininstruk-
tion) ^ g
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Det finns totalt ca 500 maskinstruktioner

Aktuell instruktion är ovanlig - endast 1% av
normal användningsfrekvens, dvs 1/100 x 1/500 =
20 x 10~6 eller var 50.000 instruktion

Processorn utför 1 milj instruktioner/sek

Upptäckssannolikheten är låg - endast 1 på 100 opera-
tioner får sådan konsekvens att felet detekteras

Tiden, T^, till feldetektering blir då

00

106

50.000 x 100
T, = = 5 sek

Ovanstående räkneexempel visar att ett permanent hårdvarufel
i processorn (CPU) eller andra centrala delar normalt märks
inom storlekordningen sekunder eller väsentligt kortare tid.

Försöker man återstarta datorn slutar den snart igen att
fungera. Det gör att permanenta hårdvarufel i normalfallet
är relativt enkla att skilja från tillfälliga fel eller
programvarufel även om feldetektering är osofistikerad.

Den ovan nämnda metoden för feldetektering är rå och har
naturligtvis svagheter. Fel med extremt låg frekvens av
felyttringar kommer knappast att klassificeras som hård-
varufel, sådana fel kan exemplevis bara beröra en viss
bitkombination hos data för en viss infrekvent grundfunktion
eller bara beröra en viss ovanlig sekvens av grundfunk-
tioner. Även för vanligare fel är tiden för feldetektering
mycket osäker och det går ej att med någon grad av säkerhet
fastställa att den är kortare än vad som krävs med hänsyn
till tid för recovery etc.

En kompletterande feldetektering erhålls om speciella
testprogram exekveras. Sådana testprogram bör finnas på
olika nivåer, t ex

a) Ett kort primärt testprogram kan genomlöpas ca 1 ggn/s
beroende bl a på tillämpningskraven, möjligheterna
till recovery etc. Omfattningen av testerna bestäms av
hur mycket processorkapacitet som kan avvaras.

b) Ett mer omfattade testprogram kan exekveras i bak-
grundsmod när processorkapaciteten ej behövs för andra
ändamål. Under normaldrift bör det finnas minst 50%
"ledig" processorkapacitet i datorsystem för real-
tidstillämpningar .

c) Sofistikerade testprogram som kan köras vid speciella
tillfällen när datorsystemet är taget ur operativ
drift, t ex för rutinmässig service.
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Tillfälliga fel är svårare att detektera. Är den störning
eller motsvarande som orsakar felet så lång att ett flertal
grundfunktioner (maskininstruktioner) påverkas är sanno-
likheten stor att processorn stoppar (el motsv). Ett kort-
varigt tillfälligt fel kan dock mycket väl orsaka fel
(error) i ett enstaka datavärde. Detta datafel kan förbli
oupptäckt under lång tid och förorsaka felspridning och
funktionsfel (failure) långt senare.

Den första åtgärden är naturligtvis att söka eliminera alla
störningar etc som kan orsaka tillfälliga fel.

Teoretiskt finns möjlighet att tillverka datorer med pari-
tetscheck av data långt in i den centrala processorn eller
att ha parallellt arbetande processorer, som ej förutsätts
utsättas för identiska tillfälliga fel. Se vidare 6.5.4.

Vad som ovan sagts om den centrala processorn gäller även
till stor utsträckning för andra gemensamma datorresurser
såsom bussar, datakanaler, kontrollenheter för skivminnen
etc.

6.3.2 Minnen

* fel i processorn gäller inte för minnesfel 1 *
* *
* *
**************************************************

Vi skall koncentrera oss till de fel som berör enstaka
minnesceller. Mer omfa
enklare att detektera.

Minnen med olika kapacitet och snabbhet förekommer i datorer
- primärminnen (numera halvledarminnen) och sekundärminnen i
form av skivminnen, bandstationer etc.

Minnesfel föreligger när data som läses ur ett minne inte är
samma som data som tidigare skrevs (försökte skrivas) in i i
minnet. Felet är permanent om flera läsningar ger felaktigt '
resultat.

Den här typen av fel är potentiellt mycket farliga, då det i '
regel finns en direkt koppling mellan tillämpning
logiskt dataelement - fysisk lagring i ett minne. |

**************************************************
* *
* *
* Den tillämpningstransparens som gäller för * ä

i
i

minnesceller. Mer omfattande elier generella minnesfel år 4

Låt oss studera moderna halvledarminnen något mer i detalj. ä
Anledningen till detta är att ™
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minnesfel innebär alltid potentiella säkerhetsrisker

det förekommer en ny typ av tillfälliga fel
(eng. "soft errors") som det är viktigt att vara
medveten om

minnena är förhållandevis enkla att analysera
slutsatserna kan i viss utsträckning även till-
lämpas på andra komplexa integrerade kretsar.

En typisk dynamisk RAM-Krets (Random Access Memory) med 16 k
bits (Intel 2117) har enligt databladen följande fördelning
av fel:

Fel per 106 tim (ca 100 år)

Permanenta fel
enbitsfel
flerbitsfel (̂ 128 bits)
Summa permanenta fel

Tillfälliga fel

Totalt antal fel

0,
0,

15
15

0,

c-l

3

0

1,3

Permanenta enbitsfel utgör bara drygt 10% av alla felen.
Ytterligare drygt 10% utgörs av permanenta flerbitsfel om
minst 128 bits.

Drygt 75% av felen är tillfälliga, s k "soft errors"-
Innehållet i en minnescell kan ändras slumpmässigt men
minnescellen fungerar i övrigt normalt. En viktig orsak
till tillfälliga fel är att elektron-hål-par som bildas när
alfapartiklar passerar genom kiselbrickan. Alfapartiklar
finns i små mängder i nästan alla material, även i kaps-
lingen för kretsen.

Ju mindre dimensionerna på varje enskilt minneselement blir,
ju mindre blir den laddning i minneselementet som svarar för
minnesfunktionen. En liten laddning är lättare att störa än
en större, varför problemen accentueras när utvecklingen går
mot allt fler, mindre och snabbare minneselement per kapsel.
De nya minneskapslarna med 256 k bits, som nu (1984) börjar
användas lär vara så känsliga för soft errors att speciella
åtgärder måste vidtas.

En modern minidator för systemnivå II kan typiskt ha ett
primärminne om ca 256 k byte, vilket motsvarar ca 2x10 bit.
Antalet tillfälliga fel kan, om minneskapsel Intel 2117
används, beräknas till:

x 1.0 x 10"6 x 8760 ca 1 fel per år
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Ca ett fel per år kan tyckas lite, men beroende på vilken
minnescell som drabbas kai det betyda att ett datafel
(error) genereras, som kan ligga i systeiret länge utan att
upptäckas, ev först i en kritisk driftsituation.

Andra orsaker till tillfälliga fel kan vara spikar på
matningsspänningen, brus på kretskortet, statisk elektri-
citet och att kretsarna utnyttjas på marginalerna, exempel-
vis pga hög temperatur i utrustningen. Detta innebär att
frekvensen av tillfälliga fel kan vara mycket högre beroende
på utrustningens konstruktion, omgivningen, handhavande mm.

Den dominerande metoden för att detektera minnesfel är att <
utöver data man önskar lagra även lagra redundant infor-
mation i form av paritetsbit(ar). Tidigare hade man ibland
en paritetsbit per byte eller dataord och därmed de'r.ek- I '
terades enbitsfel vid läsning. Numera börjar det bli van-
ligare med mer avancerade koder för t ex automatisk rättning
av datafel. Se vidare avsnitt 8.4. Eftersom ett datafel kan (f
ligga dolt länge, är numera primärminnena ofta försedda med
kretsar för rättning av enbitsfel och detektering av fler-
bitsfel. ( J

Data som läses från skivminnen, magnetband m m kontrolleras
med CRC eller motsvarande for varje block av data. Normalt ( |
är den redundanta informationen inte tillräcklig för fel-
korrigering utan endast för feldetektering. Tillförlit-
ligheten kan ökas genom att regelmässigt läsa data direkt ( )
efter skrivning (s k "read after write") och därvid kon-
trollera att skrivning blivit korrekt. Vid läsning görs
normalt ett antal försök innan fel i data konstateras. ( \

i I
6.3.3 Periferiutrustningar

I detta avsnitt behandlas sådana periferiutrustningar, som \
svarar för datorsystemets kontakt med omgivningen, såsom
processinterface, bildskärmar, utskriftsmaskiner och tan-
gentbord. \

I flertalet fall kan det vara svårt att automatiskt kon-
trollera korrekt funktion ända fram till gränsytan mot %
människan eller processen. Oftast gäller att ju närmare
denna gränsyta en komponent är, ju starkare är kopplingen
till en viss funktion eller enskilt dataelement. (

Processinterface (

I processtillämpningar är det vanligt med ett stort antal .
in- och utgångar mot processen. Fel i komponenter närmast {
processgränssnittet påverkar endast en in- eller utgång. I
avsnitten 5.2.3 och 8.3.2 diskuteras några sätt att erhålla .
redundant information från processen. Här skall behandlas \
några exempel på vad som kan göras vid själva processanslut-
ningen till datorn. -
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För indikeringar (TILL/FRÄN) kan två anslutningar utnyttjas
(2 bitar) - en "TILL"-bit och en "FRÄN"-bit. Tillåtna
bitkombinationer är således 01 och 10, medan 00 och 11 är
otillåtna.

En ganska vanlig felmod för analoga ingångar är att in-
gångsvärdet felaktigt anses som noll. Dessa fel kan de-
tekteras om noll är ett otillåtet värde. I viss process-
industri är det normalt med givarvärden 4-20 mA av denna
orsak.

Människa/maskininterface

Interfaceutrustningar mot människan utgöres i datorsamman-
hang av bildskärmar, utskriftsmaskiner, tangentbord m m men
kan även utgöras av mer konventionella processtekniskc
utrustningar, såsom lampor, visarinstrument, strömställare
etc. Ur datorsynvinkel är anslutningen mot den senare typen
av människa-maskinutrustning ett processinterface, se ovan.
Tillförlitlighetsaspekter beträffande lampor, visarinstru-
ment mm skiljer sig inte relativt konventionella utrust-
ningar i kontrollrummet, varför dessa ej behandlas i detta
sammanhang.

Informationspresentationen på bildskärmar, utskriftsmaskiner
stc påverkas av fel i utrustningarna. Flertalet permanenta
fel är dock av den karaktären att det är uppenbart för
operatören att något är fel. Det kan dock finnas felfall av
typen:

ett tecken presenteras som ett annat tecken generellt
över hela presentationsytan, t ex "3" presenteras
som "7" (ASCII 0110011 resp 0110U1)

en viss position på bildytan innehåller felaktig
information

Sådana typer av fel är potentiellt farliga. Man bör dock
beakta att

denna typ av fel är synnerligen ovanliga, troligen
är MTBF >> 10 år.

av dessa fel är en stor del sådana som knappast kan
förorsaka feltolkningar, t ex "4" blir "$"
(ASCII 0110100 resp 0100100)

informationsergonomiskt bör inget kritiskt beslut få
baseras på ett enstaka presenterat värde, utan de bör
baseras på en "bild" av information

Det är vidare enkelt att från datorn producera testmönster
eller motsvarande, där det snabbt upptäcks om presenta-
tionsorganet är felaktigt.



Skulle en utskrift ha vital betydelse bör det naturligtvis
finnas back-up av denna på skivminne. Om en utskriftsenhet
skriver ut något obegripligt skall det lätt gå att ta ut en
kopia på en annan enhet.

Fel på inmatningsorgan, t ex tangentbord, behöver knappast
få allvarliga konsekvenser. Människa/maskindialogen bör bl a
pga risken för handhavandefel utformas så att innan någon
viktig funktion utförs, skall operatören på en dialograd
eller motsvarande kontrollera att begärd order är korrekt.

Med andra ord kommer fel på bildskärmar, utskriftsmaskiner
och motsvarande medier knappast få fatala konsekvenser om

redundanta enheter finns att tillgå, t ex en andra
arbetsplats

systemkonstruktionen är bra med en väl genomtänkt
människa-maskinkommunikation.

6.4 TILLFÖKLITLIGHETSHÖJANDE KONSTRUKTIONER

6.4.1 Konstruktionsfilosofi

All högkvalitativ utrustning måste vara konstruerad med
tanke på den höga kvaliteten. Hög kvalitet är inget som går
att tillfoga i efterhand till en produkt av låg kvalitet.

Normala, kommersiellt tillgängliga datorprodukter uppfyller i
relativt höga kvalitetskrav, men är naturligtvis ej kon-
struerade för tillämpningar med extrema krav.

I
Frekvensen av hårdvarufel kan predikteras relativt noggrant
(se 6.2). Väsentligt ökad tillgänglighet kan uppnås med
redundanta systemkonfigurationer (se 6.5). I

Många kommersiellt tillgängliga datorer finns även i
"irilitärversioner". De är konstruerade för fysiskt mer I
krävande miljöer beträffande temperatur, fukt, mekaniska
stötar, vibrationer etc. Tillgängligheten i skyddad dator-
miljö bör vara högre än för de normala kommersiellt till- I
gängliga varianterna pga val av komponenter med högre
kvalitet, noggrannare tillverkning och testning. Dock är det
tveksamt om de extra kostnaderna för en militär variant kan I
försvaras i jämförelse med andra metoder att uppnå hög
tillgänglighet.

En annan viktig kvalitetsegenskap för utrustningar är att de
skall vara lämpliga för exekvering av programvara. Vi skall
studera två fall: |

exekvering av helt felfri programvara

exekvering av programvara med fel

1
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I det första fallet gäller att fel i utrustningar (Obs även
tillfälliga fel 1) ej skall orsaka att programvaran exekve-
rar felaktigt, så att datafel eller funktionsfel uppstår.
Detta är inte möjligt att uppnå fullständigt men genom
inbyggda testfaciliteter kan en hel del åstadkommas.

I det andra fallet bör maskinvaran hjälpa till att detektera
fel i programvaran.

Generellt kan sägas att hårdvara och programvara skall
begränsa ramarna för datorsystemets funktion så snävt som
möjligt. Allt som faller utanför ramarna skall detekteras
som fel.

Datorutrustningar som skall användas i sammanhang där det
råder höga tillförlitlighetskrav bör vara försedda med ett
flertal testfaciliteter i hårdvaran. Dessa faciliteter kan
visserligen medföra högre felfrekvens men knappast ökade
andra risker för felfunktion i kritiska situationer, efter-
som testfunktionerna i hög grad är tillämpningstransparenta.
Den ev högre felfrekvensen får kompenseras av redundanta
datorkonfigurationer.

I följande delavsnitt skall några exempel presenteras på
vanligt förekommande hårdvarukonstruktioner som kan för-
bättra tillförlitligheten hos ett datorsystem.

I allmänhet fordrar en viss hårdvarufacilitet programvaru-
stöd (vanligen operativsystemstöd) för att fungera på avsett
sätt. Vi rör oss således i gränsområdet mellan maskinvara
och programvara.

Vidare måste man komma ihåg att det kan finnas andra och
kanske för tillverkaren viktigare motiv än att höja till-
förlitligheten för en viss facilitet, t ex effektivare
utnyttjande av datorresurser, enklare operativsystem,
enklare att utveckla programvara. I flertalet fall har dessa
andra motiv även indirekta tillförlitlighetshöjande effek-
ter. Vi skall dock begränsa oss till de direkt tillför-
litlighetshöjande effekterna.

6.4.2 Adressering och minnesskydd

Varje modernt datorsystem utöver de mest primitiva mikro-
datorkretsarna har adresseringsfaciliteter för primärminnet,
vilka är direkt och indirekt tillförlitlighetshöjande.

Minnesskydd förekommer från mycket enkla former som bara
skyddar operativsystemet mot användarprogram till mer
avancerade former som skyddar varje process (task eller
motsvarande) från varje annan process.

Ett begrepp för programvara, se 7.2.4.
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I mer utbyggda system för minnesskydd har varje process sin
egen adresseringsrymd. Detta innebär att en process ej kan
nå program- eller dataareor för andra processer. Detta är
den grundläggande faciliteten för separering (isolation)
mellan processer i en dator.

All kommunikation mellan processer bör alltid gå via opera-
tivsystemet. Dock brukar det finnas möjlighet att dela data-
areor mellan olika processer. Det ger en snabbare kommuni-
kation men är ur strikt tillförlitlighetssynvinkel tveksamt.

Inom varje process' minnesrymd kan olika minnesareor vanli-
gen märkas för olika skyddsnivåer, t ex

inget skydd alls; både läsning och skrivning
är tillåten

endast läsning; skrivning är ej tillåten

endast exekvering; användning av minnesutrymmet
som dataarea ej tillåten

- ingen access alls; del av adresseringsrymd som ej
används av processen eller som endast utnyttjas
(ev tillfälligt) av operativsystemet eller andra
processer.

För väl uttestade datorsystem i operativ drift är betydelsen
av minnesskydd främst att detektera fel i tidigt skede och
minska risken för spridning av fel.

Endast datorsystem med väl fungerande minnesskydd bör
användas för datorsystem med vitala funktioner. Eventuellt
kan undantag göras för system på systemnivå I.

De flesta minidatorsystem har någon form av minnesskydd i
maskinvaran. Däremot är det inte alltid fallet att system-
programvaran helt utnyttjar de maskinvarufaciliteter som
finns, varför minnesskyddet i praktiken kan vara betydligt
sämre än som hardvarubeskrivningar kan ge sken av I

Det förekommer även mer avancerade former för minneslagring.
Ett exempel är s k självbeskrivande minnen. Varje adresser-
bar enhet, "ord", kan ha variabel längd och är indelad i:

Typ Beskriver typ av information i ordet, t ex
heltal, flyttal, textsträng, pekare, instruk-
tion osv

Längd Anger datafältets längd

Trap En typ av programvaruavbrott som kan användas
för felsökning, minnesskydd osv

Data Datafält

"Ord"

i
i
i
i
i

i
i
i
i

Typ Längd Trap Data

i
i
i
i
i
i
i
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Naturligtvis måste hela datorarkitekturen anpassas till ett
sådant dataformat. Med en sådan ord-layout kan de interna
kontrollerna ökas väsentligt. Ett ord för data kan
t ex ej tolkas som en instruktion.

Detta är ej använt i någon större utsträckning idag. Vissa
delar finns, t.ex. i Burroughs B6500 och i forskningsdatorer
som ISPL-systemet och Rice Research R2-datorn. Liknande
idéer finns även i L M Ericssons datorsystem för
AXE <LME2>.

6.4.3 Priviligierade moder och instruktioner

Under exekvering av ett tillämpningsprogram kan det vara
omöjligt att utnyttja vissa maskininstruktioner. Det rör sig
om instruktioner för att kommunicera med yttre enheter, för
att ändra adresseringsrymder och minnesskydd, för att ställa
på och av interruptsystem m m .

Dessa priviligierade instruktioner är så vitala att normala
tillämpningsprogram ej får utnyttja dem. Endast program som
exekverar under "priviligierad mod" får utnyttja dessa.
(Priviligierad mod kontrolleras av priviligierade instruk-
tioner. )

Flera nivåer av priviligierade moder med olika omfattning av
priviligierade instruktioner kan förekomma.

Pga ett utrustningsfel (t ex störning) eller ett program-
varufel kan en godtycklig minnesarea börja exekveras som om
den innehöll programkod. Med priviligierade moder och
minnesskydd kan effekterna av ett sådant fel begränsas till
kanske en process (task).

6.4.4 Aritmetiska tester mm

Operationer som ger aritmetiska resultat utanför tillåtet
talområde kan detekteras av maskinvaran. Det kan vara
"overflow" pga att två stora tal multipliceras eller divi-
sion med noll. på motsvarande sätt finns "underflow".De
flesta datorer har denna facilitet, eventuellt kan den ha
begränsningar för vissa typer av tal, t ex heltal.

Dock gäller inte alltid att ett sådant fel fångas upp av
operativsystem och run-time system för aktuellt programme-
ringsspråk på sådant sätt att det från tillämpningsprogram-
met är möjligt att göra en meningsfull recovery.

Vissa speciella datorer är försedda med hårdvarufaciliteter
för typkontroll, så att inte t ex ett heltal multipliceras
med ett flyttal utan att först ha konverterats till ett
flyttal. Vidare kan vektorgränstest (array bound check)
finnas i hårdvara. Vanligen görs denna typ av kontroller
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programvarumässigt. För moderna programmeringsspråk sker
detta under kompileringsskedet och om det ej är möjligt
måste test ske under exekvering. Hardvarumässiga faciliteter
kan höja effektiviteten väsentligt hos sådana tester.

6.4.5 "Watch-dog"

"Watch-dog" är en enkel hårdvarufacilitet, som är mycket bra
att ha i ett realtidssystem. Principen är enkel. En watch-
dog skall få en "impuls" från programvaran med jämna mellan-
rum, t ex varje sekund. Om den inte får det ger den larm att
datorsystemet är ur funktion.

Watch-dog bör aktiveras från en process på en låg priori-
tetsnivå, så att oändliga programloopar eller motsvarande i
högre prioriterade processer fångas upp. Men prioritetsnivån
får ej vara så låg att processen ej hinner akti'äras inom
watch-dog-tiden.

Trots att watch-dog borde vara en självklarhet för varje
processdatorsystem är det få minidatorsystem, som har
watch-dog som standard. Visserligen är det enkelt att själv
åstadkomma en watch-dog-funktion via ett normalt process-
interface men de normala processinterfacerutinerna kan ha
sådana cykeltider m m, att man ej erhåller önskad watch-dog-
funktion.

6.4.6 Kalendertidklocka

Många kanske frågar sig vad en kalendertidklocka har för
tillförlitlighetsmässiga aspekter.I flertalet realtidssystem
har kalendertiden större betydelse än vad man i förstone kan
tro. Vid recovery skall senaste korrekta systemstatus
återskapas - vilken tidpunkt har detta undanlagrats, är
det tillräckligt aktuellt osv ? Undanlagring av historiska
data är också beroende av rätt tid.

Vid uppstart av datorsystem ingår det normalt i uppstarts-
procedurerna att manuellt rata in aktuellt datum och tid.
Råkar man då mata in fel tid, vilket kan vara mänskligt i en
stressituation, kan man få svåröverskådliga konsekvenser.

En kalendertidklocka är en billig utrustning för att slippa
en rad svårhanterbara felfall pga felaktig tid. Kalender-
tidklockan skall ha batterisäkrad spänningsrnatning direkt på
kretskortet sä att klockan ej påverkas av om datorsystemet
ställs av.
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6.5 DATORKONFIGURATIONER MED REDUNDANS

Som tidigare nämnts kan man ej uppnå mycket hög tillgäng-
lighet med ett enkeldatorsystem. Någon form av redundans
eriordras för att operativ drift skall kunna fortsätta trots

fe att det finns ett fel i en utrustningsdel.

Vi skall först studera redundans i allmänhet och därefter
fe analysera några datorkonfigurationer, där de redundanta
* delarna samverkar mer eller mindre intimt. Bakgrunden till

att sådan samverkan erfordras är vanligen krav på

* - mycket korta eller inga avbrott ur operatörs-
synvinkel, dvs inga funktionsfel (failure)

^ - ingen dataförlust eller andra datafel (error)

6.5.1 Allmänt om redundans

Grundprincipen för redundans är enkel, se fig 6:4. Två
utrustningar, som vanligtvis men inte nödvändigtvis är

\ identiska, kan var och en utföra önskad funktion. En väljare
väljer den ena av utrustningarna. Vid fel på denna utrust-
ning kopplar väljaren om till den andra utrustningen.

k Väljaren kan vara en separat enhet men kan även vara inbyggd
i utrustningarna. Omkopplingen kan vara automatisk eller
manuell.

För ett dubblerat system bestående av två identiska redun-
danta delsystem brukar man anse att tillgängligheten, A, är

\ (se även figur 6:1 i avsnitt 6.2.1)

. . /MOT\2
A = :" (MTBF

där MTBF är medeltiden mellan fel (Mean Time Between
Failures)

MDT är medelhindertiden (Mean Down Time)

Exempel

De två delsystemen har MTBF = 1000 tim och MDT = 20 tim.

A = 1 - ( ™ w l 2 = 99,96%

Jämfört med ett enkelsystem där tillgängligheten

A - l ' I55Ö " 98%

är otillgängligheten för ett dubblerat system 50 ggr
lägre I



76

Utrustning

A

Utrustning

B

V = väljare mellan
utrustningarna

Figur 6:4. Princip för redundans

Formeln ovan förutsätter att otillgängligheten hos väljarna
är försumbar. Detta är inte alltid uppfyllt. För att inte
väljarna skall dominera otillgängligheten fordras i exemplet
ovan att deras tillgänglighet är större än 99,96. Med samma
MDT fordras att MTBF > 50.000 timmar eller nästan 6 ar eller
50 gånger längre än för de redundanta utrustningarna I

Sådana gemensamma utrustningar är ur tillgänglighetsaspekter
serielänkar till skillnad från de redundanta utrustningarna
som tillgänglighetsmässigt är parallellkopplade.

***************************************************
*

Gemensamma utrustningar ("serielänkar") i en
redundant konfiguration måste vara flera
storleksordningar mer tillförlitliga än re-
dundanta utrustningar för att de gemensamma
utrustningarna ej skall dominera systemets
otillgänglighet.

**************************************************
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Formeln för tillgänglighet tar ej heller hänsyn till att
feldetekteringen inte alltid är perfekt.

Fall a

Om ett fel inträffar i den utrustningsdel som är i operativ
drift och detta fel ej detekteras, innebär det att väljarna
ej kopplar över till den andra felfria utrustningsdelen. I
en sådan situation fungerar ett system med redundans inte
tillförlitligare än om det inte funnes någon redundans i

Fall b

Ett fel inträffar i den utrustningsdel, som för tillfället
ej används operativt. Felet detekteras ej utan upptäcks
först när denna utrustningsdel behövs pga fel i den andra
delen. Det är i allmänhet svårare att åstadkomma en säker
feldetektering för en utrustning som inte används operativt.
Vissa periferiutrustningar eller interface kanske ej kan
testas. Vidare är det små möjligheter för en operatör att
spontant upptäcka fel i en utrustningsdel som inte är i
operativ drift.

Den tidigare visade formeln för tillgänglighet för dubb-
lerade utrustningar förutsätter att feldetektering är
perfekt även för den del som för tillfället ej är i operativ
drift. Antar man att feldetekteringen ej är perfekt, utan
att vissa fel förblir odetekterade tills utrustningsdelen
skall ta över operativ drift, blir formeln istället:

A = 1 - (
MTBF I MTBF

där P (o < PF < 1) är sannolikheten ett fel i den icke
operativa delen detekteras (och åtgärdas inom MDTJ)

Exempel

Med samma förutsättningar som tidigare, dvs MTBF = 1000 tim
och MDT — 20 tim, blir förväntad avbrottstid under 100.000
drifttimmar (ca 11 år)

Pp Avbrottstid

100% ca 40 tim
90% ca 140 tim
80% ca 230 tim
50% ca 520 tim
0% • ca 1000 tim

(Jämför enkel utrustning ca 2000 tim)
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En reduktion av felupptäcktssannolikheten från 100% till 90%
ökar den förväntade avbrottstiden med ca 3,5 gånger i

Anmärkning: Situationen förbättras avsevärt om man med
jämna mellanrum (t ex en gång/dygn) växlar
mellan systemhalvorna för att på så sätt få
en säkrare feldetektering.

En säker feldetektering är A och O för re-
dundanta systemlösningar och inte minst
för de delar som för tillfället ej är i
operativ drift

*
*

Det som tidigare sagts om redundans gäller generellt oavsett
om utrustningarna är datorer eller icke programmerbara
elektronikutrustningar. För datorer är vanligen programvaran
identisk eller till väsentliga delar identisk i de båda
systemhalvorna. Syftet med redundanta konfigurationer är
främst att reducera effekterna av fel i utrustningarna.
Beträffande redundans i programvara hänvisas till avsnitt
7.2.9.

Programvara är ur tillförlitlighetsaspekter
vanligen en serielänk. Normala redundanta
konfigurationer förbättrar ej programvarans
tillförlitlighet.

*
*
*

*
*
*
*

Det är till och med så att en datorkonfiguration med redun-
dans minskar den totala tillförlitligheten hos programvara,
eftersom redundansen innebär programvarumässiga komplika-
tioner 1
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6.5.2 Primär-standby konfiguration

Med primär-standby konfiguration menas här ett dubbeldator-
system med två datorsystem där

k - den ena datorn svarar för all bearbetning och
' kommunikation med omvärlden

| - den andra datorn är i beredskapsläge för att vid
behov snabbt ta över primärrollen.

| För att ta över primärrollen och fortsätta den tidigare
primärdatorns uppgifter utan dataförlust måste sekundär-
datorn löpande uppdateras genom information från primär-

| datorn och/eller genom att lyssna på dess kommunikation med
omvärlden.

i Även en "enkel" primär-standby-lösning är ganska komplicerad
att realisera med standarddatorer. Dessa är med få undantag
ej utformade för att ingå i dubbeldatorsystem. Vanligen

i saknas vissa värdefulla faciliteter i hårdvara och operativ-
system, vilka skulle kunna göra en dubbeldatorrealisering
relativt enkel. Svårigheten ligger ej i att få en dubbel-

I datorkonfiguration att i princip fungera utan att fa den att
fungera korrekt under alla möjliga felsituationer. Eftersom
omkopplingen mellan primär- och standby-rollerna är till-

, förlitlighetsmässigt en serielänk innebär även en liten risk
för felfunktion en väsentlig påverkan av det totala syste-
mets tillförlitlighet.

i

Anmärkning: Tandem Computers Corp, USA är veterligen den
enda kommersiella tillverkaren av minidator-
system, som är konstruerade som redundanta
dubbel-(multipel-)datorsystem ur både hard-
varu- och programvarusynvinkel. Varför finns
det inte fler sådana system ? Det kanske
kommer med nya generationer av avancerade
mikrodatorer <HIGH80>.

Tillförlitligheten hos en primär-standby konfiguration är
helt beroende på den interna feldetekteringen hos vardera
datorhalvorna. I detta avseende fungerar de som två separata
enkeldatorer. De ev svagheter som finns för enkeldatorerna
kommer till större delen att finnas kvar för dubbeldator-
konfigurationen. Exempelvis kommer situationen beträffande
tillfälliga fel knappast att förbättras.

6.5.3 Primär-primär konfiguration

En primär-primär konfiguration är en variant på primär-
standby konfigurationen. I stället för att låta standby-
datorn vara mer eller mindre inaktiv fördelas uppgifterna
mellan datorerna så att i princip båda är primärer och
samtidigt standby för varandra. Uppdateringarna blir därför
dubbelriktade.
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Vid fel pä ena datorhalvan tar den andra över all bear-
betning. Vanligen blir prestanda lägre och ev kan vissa
mindre väsentliga funktioner förloras.

Motivet för en primär-primär konfiguration är främst att
utnyttja datorkapaciteten effektivare. Detta blir allt
mindre viktigt skäl när datorutrustningarna blir kraft-
fullare och billigare.

En primär-standby konfiguration är enklare och därmed
potentiellt tillförlitligare och är därför i allmänhet att
föredra.

6.5.4 Parallell-synkron redundans

En annan form av redundant systemlösning är att låta två
system arbeta parallellt och synkront och jämföra utdata i
en speciell jämförarenhet, se figur 6:5.

I första anblicken har en sådan systemlösning den påtagliga
fördelen av nästan 100-procentig feldetektering (felen
förutsätts okorrolerade i de två delsystemen). Dock kan man
bara enkelt konstatera fel men ej lokalisera felet till det
ena eller andra delsystemet.

Jämföraren är ur tillförlitlighetssynvinkel en serielänk och
måste därför vara synnerligen enkel och kan knappast inne-
hålla funktioner för att avgöra vilket av delsystemen som
har felfunktion. Det är således i princip samma krav på
intern feldetektering som vid primär-standby redundans.

IN

Utrustning
A

Synkronisering

Fig 6:5. Princip för parallell-synkron redundans
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Principen kan vidareutvecklas till tre eller fler parallella
synkrona system. Jämförelsen kan då välja utdata enligt
majoritetsprincipen och därmed borde c Ila problem med
feldektering vara ur världen I? Det är inte riktigt sant.
Vid tre parallella system är sannolikheten för fel i ett av
systemen ej försumbar och då är konfigurationen reducerad
till dubbelsystem enligt ovan.

Moderna datorsystem arbetar i princip asynkront. Visserligen
kan centralenheten vara klockstyrd, men bussar, interrupt,
periferienheter arbetar ej synkront med centralenheten. För
att jämföraren skall bli enkel fordras att man kan göra
exakta jämförelser och det betyder i sin tur att de två
delsystemen måste arbeta synkront internt. Om två dator-
system skall arbeta synkront, fordras mycket speciella
datorkonstruktioner, som knappast finns kommersiellt till-
gängliga. L M Ericssons AXE-system för telefonstationer är
ett exempel med parallell-synkrona datorer <LME1, LME2>.

Sammanfattningsvis kan konstateras att i jämförelse med
primär-standby redundans innebär parallell-synkron redundans

- att förmågan att detektera fel, även tillfälliga fel,
är väsentligt högre

att datorsystem måste från början vara konstruerade
för detta ändamål

- att utrustningar för jämförelse och synkronisering är
ur tillförlitlighetssynvinkel serielänkar och kan lätt
bli dominerande för totala systemets otillgänglighet

att i princip samma krav på intern feldetektering
föreligger

- att totala systemets komplexitet ökar och ger därmed
ökad risk för problem

6.5.5 Fördelad redundans

I de föregående delavsnitten förutsätts att redundansen
omfattade hela datorsystem. Naturligtvis kan redundansen
omfatta delar av ett datorsystem. Speciellt för systemnivå I
kan elektroniken ha tillfredsställande tillgänglighet, medan
mekaniska utrustningsdelar t ex utskriftsmaskiner och
skivminnen svarar för den dominerande delen av ett systems
otillgänglighet.

För sådana redundanta datorsystemdelar kan i princip tidi-
gare beskrivna varianter av redundans tillämpas. Däremot är
inte alltid slutsatserna giltiga. Redundans av typen primär-
primär och parallell-synkron kan vara enklare och intressan-
tare för periferiutrustningar än för hela datorsystem.
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Figur 6:6. Exempel på datorkonfiguration med
fyra oberoende redundanser
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Ytterligare högre tillgänglighet kan erhållas om ett system
innehåller flera oberoende redundanta delar. Därvid minskas
antalet serielänkar inom varje redundant del. I exemplet i
figur 6:6 antages varje del av datorsystemet ha egen obe-
roende redundans. Om varje del antas ha samma tillgänglighet
blir det totala systemets teoretiska otillgänglighet fyra
gånger lägre än om redundansen bara omfattat två datorsys-
temhalvor. I praktiken blir knappast förbättringen så stor,
eftersom konfigurationen innehåller fler serielänkar (om-
kopplingsutrustningar) . Dessutom är det troligen svårare att
åstadkomma en säker feldetektering för en enskild datorsys-
temdel än för en komplett datorsystemhalva.

6.6 YTTRE MILJÖBETINGELSER

Ett datorsystem är känsligt för extern miljö, störningar
etc.

Det är en etablerad teknik att utforma datormiljö för större
datorsystem. Denna kunskap bör utnyttjas för datorsystem med
extra höga tillförlitlighetskrav även om datorsystemet är
relativt litet och mer miljötåligt än större datorsystem.

Nedan redogörs kortfattat för några viktiga faktorer att ta
hänsyn till.

6.6.1 Elektriska störningar

Ett datorsystem är ytterst känsligt för elektriska stör-
ningar, som kommit in i själva utrustningarna. Grundprin-
cipen är att alla elektriska störningar skall hållas utanför
utrustningarna.

De centralt placerade utrustningarna bör placeras i ett
datorrum som är väl avskilt från störande elektriska ut-
rustningar. Uppställningen av utrustningarna bör göras
koncentrerat med kort kablage mellan utrustningarna och med
riktigt utförd jordning.

Lokala datorer i anläggningen bör var och en inneslutas i
ett ordentligt appratskåp, som ej skall placeres alltför
nära störande utrustningar.

Allt kablage till och från datorsystem måste avstöras, så
att störningar ej kan komma in denna väg. Detta gäller i
speciellt hög grad processanslutningen men där finns numera
lämpliga normer, t ex SEN 36 15 03.

Statisk elektricitet måste ägnas speciell uppmärksamhet.
Miljön bör anordnas, så att statisk elektricitet ej före-
kommer. Detta åstadkommes med bl a rätt luftfuktighet och
lämpligt golvmaterial.
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Ibland kommer frågan upp om ett datorrum i ett kärnkraftverk
skall utformas som en elektrisk skärmbur med hänsyn till
omgivande krafttekniska utrustningar. Det bästa är natur-
ligtvis om datorrummet placeras så att det ej behöver
skärmas. Om ändå skärmning bör tillgripas måste den utformas
av expertis. En "99%" tät bur kan släppa in 90% av stör-
ningarna !

6.6.2 Kraftmatning

Datorsystem reagerar i allmänhet för så korta spännings- *
avbrott som 10-20 ms. Ur datorsystemets synvinkel kan ett '
kort spänningsavbrott vara likvärdigt med ett långt.

Även om en bra datorsystemlösning skall ta hänsyn till '
spänningsavbrott, innebär ett avbrott alltid en komplikation
och därför en potentiell tillförlitlighetsrisk. *

En störning i processen innebär även en risk för störning
hos lokalkraften. Risken är större desto fler utrustningar å
som utnyttjar samma lokalkraft. '

Av dessa skäl finns det knappast några bärande motiv för att å
inte förse ett datorsystem med extra höga driftsäkerhetskrav '
med separat, batterisäkrad, avbrottsfri strömförsörjning. Är
datorsystemet dubblerat av tillgänglighetsskäl bör även A
strömförsörjningsutrustningen eller åtminstone delar därav '
vara dubblerade. Eventuellt kan vid en decentraliserad
systemlösning flera datorer utnyttja samma strömförsörj- A
ningsutrustning. *

Observera att datorsystem kan vara mycket känsliga för A
störningar som finns överlagrade på kraftmatningen. En '
batterisäkrad strömförsörjning ger därvid god isolation mot
lokalkraftnätet. j

6.6.3 Fysisk miljö

En god fysisk miljö är tillförliclighetsbefrämjande. Även om i
de flesta minidatorsystem enligt specifikationerna kan "
arbeta i 10-40°C omgivningstemperatur och i 0-90% luft-
fuktighet är snävare miljöbetingelser att rekommendera. Dvs A
man bör söka hålla normal datorrumsmiljö med t ex "
22 + 2°C omgivningstermperatur och 40% + 10% luftfuktig-
het. A

Damm, och därmed införstås även rökpartiklar från cigarett-
rök, är potentiellt farliga för mekaniska utrustningar och j
speciellt skivminnen och bandminnen. "

I största allmänhet är människor en potentie 1 "miljörisk", å
varför människor ej i onödan bör vistas i ett. datorrum med '
•vitala datorsystem i operativ drift.
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7. PROGRAMVARA

7.1 FELKARAKTÅR

7.1.1 Allmänt

Ibland försöker man använda samma metodik för att behandla
fel i programvara som man använder för utrustningar. I
mycket översiktlig behandling av fel i programvara kan detta
angreppssätt kanske försvaras men knappast i mer seriösa
analyser.

Det är väsentligt att man har klart för sig att fel i
utrustningar och programvara har helt olika orsaker och
karaktär*.

**************************************************
* *

* De flesta fel i utrustningar beror på att *
* en initialt korrekt utrustningsdel degrade- *

ras på grund av komponenthaveri, störning *
etc 1 *

*
Fel i programvara beror på att programvaran *
innehåller konstruktionsfel. *

**************************************************

Anmärkning: Eventuella fel i programkoden pga bitfel som
uppstått vid kopiering eller lagring av programvara (=data)
hänförs till utrustningsfel.

Beträffande utrustningar kan man på goda grunder förutsätta
att fel uppträder slumpmässigt. Man kan med hjälp av sta-
tiska metoder prediktera medeltid mellan fel (MTBF), till-
gänglighet etc. Gäller samma förhållanden för programvara ?

Vi skall skilja på två huvudgrupper av programvarufel

Med algoritmfel menas fel i formler, logikfel,
kodningsfel etc.

Realtidsfel är sådana fel som beror på att
programvaran arbetar i en realtidsmiljö.

I princip kan även konstruktionsfel och tillverkningsfel för
utrustningar förekomma, se avsnitt 6.1.
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För ett renodlat algoritmfel blir felyttringen exakt den- |
samma varje gång programvaran exekveras med exakt samma
data. I icke realtidsmiljö (t ex satsvis bearbetning) är
alla fel algoritmfel. |

I en realtidsmiljö fordras inte bara att programvaran är
utan algoritmfel, utan att alla programdelarna måste sam- j
verka tidsmässigt korrekt sinsemellan och mot omgivningen.
Det är fullt möjligt att en programdel exekverar felaktigt i
endast ett fall av 100 med exakt samma indata alla gångerna, (
se vidare diskussioner i avsnitt 7.2.5.

I följande två delavsnitt skall karaktären hos algoritmfel (
och realtidsfel analyseras. Som förutsättning gäller att
programvaran antages vara av god kvalitet och har genomgått
verifiering och validisering. Felfunktion pga kvarvarande |
programvarufel antages således vara sällsynt.

7.1.2 Algoritmfel

Kriteriet för att ett funktionsfel skall inträffa pga av ett
algoritmfel är att programsekvensen med algoritmfel har
genomlöpts. Därav följer:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • > * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*

Funktionsfel pga algoritmfel är i grunden av *
deterministisk natur, dvs det råder ett en- *
tydigt samband mellan aktuell tillämpnings- *
situation och felfunktion hos programvaran. *

*

Kan man då överhuvudtaget ej använda statistiska tillför-
litlighetsmått för programvara med algoritmfel ? I princip
inte, men under vissa förhållanden kan dessa uppträda som om I
de vore av stokastisk natur.

En stor del av programvaran utför interna funktioner i
datorsystemet. Det gäller framför allt systemprogramvaran.
Ur tillämpningssynvinkel kan fel i sådan programvara tyckas
vara av mer eller mindre stokastisk natur och även vara av é
sant stokastisk natur.

Det går i vissa fall att konstruera även ren tillämpnings- fl
programvara som är i hög grad. tillämpningstransparent, dvs
programvarans interna arbete beror ej på tillämpningsför- .
lopp. Exempelvis kan processdata bearbetas utan att aktuella fl
datavärden påverkar bearbetningen mer än på ett fåtal, väl
definierade sätt. Eventuella fel i sådan programvara kan då -
få en stokastisk karaktär. fl
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t
Den kanske vanligaste förutsättningen s:>m man direkt eller
indirekt anser föreligga är att tillämpningen kan beskrivas

| som stokastisk, stationär process.* I så fall uppträder
funktionsfel pga algoritmfel slumpmässigt även om de till
sin natur är deterministiska I

I
De potentiella haverisituationer som ett vitalt system skall
vara konstruerat för kan aldrig beskrivas som stationära

I stokastiska processer I

7.1.3 Realtidsfel

Realtidsfel beror på att

a) datorsystemet inte hinner svara upp mot omgivningens
krav inom föreskriven tid och att detta innebär
funktionsfel, t ex pga missade data.

b) interna konflikter mellan olika delprogram, se vidare
avsnitt 7.2.5.

I ett processdatorsystem med realtidsoperativsystem och ett
antal tillämpningsprocesser (tasks) varierar den interna
situationen i datorsystemet hela tiden på ett mer eller
mindre stokastiskt sätt. Kritiska interna tider eller
realtioner kan ej beskrivas med enkla matematiska uttryck
utan måste beskrivas med statiska metoder.

**************************************************
* *
* *
* Funktionsfel pga kvarvarande realtidsfel i *
* programvara inträffar till synes slump- *
* m i» e Q i rrt" . *
*

mässigt

w *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De slumpmässiga sambanden kan vara mycket svåra att beräkna
eller uppmäta, speciellt som det sannolikt bara är de
extrema "svansarna" pc. frekvensfunktionerna som kan orsaka
denna typ av fel. Alla andra fel bör ha upptäckts och
åtgärdats i tidigare testfaser.

Datorbele.stningen för ett realtidssystem beror i hög grad på
kraven från omgivningen, dvs kärnkraftprocessen, opera-
törerna etc. När datorbelastningen ökar, ökar även interna
aktiviteter och interna tider.

"Stationär stokastisk process" följer ett i tiden likartat
slumpmässigt förlopp.
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* *
**************************************************

****************************************** ********

:
* I allmänhet ökar risken för funktionsfel pga *
* realtidsfel snabbt när aktiviteterna i till- *
* lämpningen ökar. *
* *

**************************************************

Ett vitalt system för ett kärnkraftverk kanske bara natur
ligt får toppbelastning när det är en krissituation vid
verket och när de vitala funktionerna behövs som bäst !

7.1.4 Tillförlitlighetsutveckling

Sett över ett längre tidsperspektiv bör frekvensen av fel i
programvara avta - gamla fel rättas successivt och nya fel å
kan ej uppstå spontant. Detta gäller änder förutsättning av
en fullständigt statisk miljö.

Den omgivande processen förändras - kärnkraftverket kan
genomgå vissa modifieringar, operatörerna kan utnyttja
datorsystemet på något annorlunda sätt. Programvaran kon- å
struerades för en viss omgivande process och en viss upp-
sättning data. Förändringarna kan medföra att programvaran
indirekt blir felkonstruerad för den nya miljön. å

Modifieringar av programvaran är alltid partiella nykon-
struktioner. Detta kan innebära nya programvarufel som måste å
korrigeras. Modifieringar är potentiella tillförlitlighets-
risker, eftersom samma förutsättningar för högkvalitativ
programvaruutveckling knappast kan återskapas. I

**************************************************
* *

i
* Frekvensen av fel i programvara bör i ett *

längre tidsperspektiv avta om * i
upptäckta fel korrigeras *
omgivningen är stationär *
programvaran ej modifieras * fl

* î
Jämför även tillgänglighetstillväxt hos utrustningar, se
avsnitt 6.2.4. é

å
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7.1.5 Slutsatser

Sammanfattningsvis kan konstateras:

* Tillförlitligheten för programvara för säker- *
* hetssystem kan ej generellt anges med ett *
* statistiskt mått, t ex MTBF, tillgänglighet *
* *
*

Detta beror främst pa att:

vissa fel är av deterministisk natur

frekvensen av slumpmässiga fel varierar med aktivi-
teterna hos tillämpningen på ett icke trivialt sätt.

Programvara av även måttlig omfattning och komplexitet
innehåller enormt många frihetsgrader. Genom noggrann
uttestning av programvaran kan antalet fel reduceras men man
kan i praktiken ej eliminera alla fel utan programvara
kommer alltid att vara behäftad med vissa kvarvarande fel.

All fortsatt analys baseras därför på att

**************************************************
* *

* Helt felfri programvara går i praktiken ej *
* att konstruera utan man måste inrikta sig på *
* att *
* *
* a) undvika fel vid programutvecklingen *
* *
* b) minska effekterna av kvarvarande fel *
* *
* c) successivt reducera antalet fel *
* (programvaruunderhal1) *

**************************************************
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7.2 PROGRAMVARUUPPBYGGNAD

Utveckling av ny programvara är ett konstruktionsarbete.
Själva konstruktionsprocessen är så viktig för programvarans
tillförlitlighet att ett speciellt kapitel (kap 9) ägnas
enbart åt programvaruutveckling. Detta avsnitt behandlar
allmänna aspekter på programvarans uppbyggnad ur program-
varutekniska aspekter.

7.2.1 Allmänt om programstrukturering

Som tidigare konstaterats är datorutrustningar i hög grad
tillämpningstransparenta, dvs det finns mycket svag koppling
mellan en viss tillämpningsfunktion och viss utrustningsdel.
Motsatsen gäller normalt för programvaran.

* Praktiskt taget allt tillämpningsberoende i *
* ett datorsystem finns i programvara och data. *
* .i.

Även ett relativt litet program rymmer en mängd möjligheter
till felkonstruktion. Som framgår av avsnitt 9.6 är det i
praktiken omöjligt att fullständigt testa annat än mycket
små och triviala program.

* En av de väsentligaste faktorerna för till-
* förlitlig programvara är att den ges en
* enkel och logisk struktur.

Vi skall studera några allmänna strukcureringsprinciper för
programvara.

Systemsynen för datorsystem är konsekvent tillämpat i många
hierarkiska nivåer. Detta gäller inte minst programvaran.
Tillämpningsprogramvaran måste baseras på ett stort antal
underliggande komplexa systemnivåer:
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- utrustningar bestående av datorenheter som i sin tur
består av kretskort, elektroniska komponenter m m

standardprogramvara, såsom operativsystem, kompila-
torer mm.

Tillämpningsprogramvaran kan ses som toppen i datorsystem-
hierarkierna. Även tillämpningsprogramvaran är vanligen
uppbyggd i ett antal hierarkiska systemnivåer.

De grundläggande "delarna" i programvara är:

Programvarudel Motsvarighet i utrustningar

Programinstruktion i ett
programmeringsspråk

Programmodul

Process eller task

Komponent
(integrerad krets m m)

Kretskort

Datorsystemdel (CPU, skivminne
m m)

Jämförelsen med utrustningar är något haltande, men ger ändå
en viss vägledning.

Man måste förutsätta att all programvara behöver modifieras
i viss omfattning under datorsystemets totala livslängd.
Rättning av fel och löpande anpassning till förändringar i
processen eller driftrutiner innebär modifieringar. Detta
kallas även programvaruunderhåll, se vidare avsnitt 11.7.

Eventuellt kan vissa enkla datorsystem på systemnivå I
konstrueras utan tanke på framtida programmodifieringar.
Behövlig anpassning till förändrade förhållanden kan för-
beredas genom en datastyrd funktion. Andra modifieringar
tillåts ej, utan i så fall måste datorsystemet i grunden
omkonstrueras eller bytas ut.

Det bör som konstruktionsförutsättning gälla att:

**************************************************
* *

* Om det inte är helt uppenbart att program- *
* varan ej skall ändras skall programvaran *
* konstrueras för modifierbarhet. *
* *
* *
**************************************************
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Den grundläggande förutsättningen för modifierbarhet hos
programvara är en god modularisering och en god doku-
mentation av programvaran.

7.2.2 Modularisering

Programmodulen är den grun' . ̂ gande byggstenen för program-
vara ovanför programspråks »o.vån. En programmodul kan utgöras
av en subrutin, procedur «sller motsvarande som kan kompi-
leras, testas m m soir .1 fristående enhet.

********* »A*************************************
•
*

Modulen är den minsta enheten för program- *
varumässig isolation. *

En modul har vanligen egna lokala data som ej är åtkomliga
från andra moduler. En modul bör ha en och endast en ingång
med ett väldefinierat snitt mot omgivningen i form av en
parameterlista eller motsvarande.

Modulerna bör ha begränsad storlek (10-100 rader i högnivå-
språk). Detta bl a för att fullgod uttestning skall vara
möjlig. Modulens logik skall vara självklar.

En modul bör endast innehålla en funktion eller delfunktion,
För att modulen skall bli oberoende skall den ha så få och
enkla kopplingar som möjligt till andra moduler. Detta
medför i regel starka kopplingar inom modulen.

En moduls godhet beror på dess egenskaper. Några egenskaper
skall här anges där den första egenskapen ber bästa godhet
osv.

En modul som endast utför en funktion eller delfunk-
tion har funktionell styrka. Detta är den bästa
egenskapen.

En modul som saknar minne från tidigare anrop har
tidsmässig styrka. Varje gång en sådan modul anropas
med en viss uppsättning inparametrar skall den ge
samma resultat.

En modul som utför flera funktioner på samma informa-
tionsmängd har informationsmässig styrka. En sådan
modul kan t ex vara ett programmässigt interface mot
en dataarea. Om en gränsyta mot en dataarea eller
liknande kan samlas i en modul medför det större
oberoende för övriga moduler.
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- Moduler med flera funktioner som använder data på
samma sätt har kommunikatorisk styrka. De har även
procedurmässig styrka.

- Moduler med flera funktioner som procedurmässigt är
relaterade till varandra har procedurmässig styrka.
T ex om funktionerna 'avlas flöde, om flöde < FLMAX,
ändra ventilläge' finns i samma modul har modulen
procedurmässig styrka.

- Modul med flera sekvensiella funktioner som hör samman
i någon form av grupp har gruppmässig styrka, t ex
initieringsmoduler.

- Moduler som innehåller flera alternativa funktioner
har logisk styrka. Val av funktion styrs t ex genom
parametrar. En nackdel är här att anropande moduls
komplexitet ökar genom detta funktionsval.

Moduler som har flera funktioner utan relation till varandra
skall undvikas i största möjliga utsträckning. Kopplingen
mellan moduler är så viktig att vi skall studera detta för
några vanliga programmeringsspråk.

Assembler har i princip inga i språket definierade hjälp-
medel för modularisering och programvarumässig isolation
mellan moduler. Programmeraren måste sköta detta själv.
Macrofaciliteterna i assembler kan rätt utnyttjade göra- ett
assemblyspråk förvånansvärt högnivåmässigt, dock utan de
tester som finns i en bra högnivåkompilator.

Subrutinbegreppet i Fortran är en utmärkt grund för modula-
risering men det finns en del svagheter, t ex

- Fortrankompilatorerna har i regel ingen ordentlig
typkontroll av anropsparametrarna.

COMMON är bekvämt för programmeraren och kan bidra
till effektiva program men COMMON minskar den
programvarumässiga isolationen mellan olika
moduler.

- Det är oftast ingen svårighet att av misstag (eller
med avsikt 1 ) adressera sig till dataareor som en
modul inte borde ha tillgång till.

Algolinfluerade språk t ex Algol, Pascal och Ada har block
(BEGIN ....END) och procedurer som grund för modularisering.
Några aspekter på modulariseringsmöjligheterna:



94

Typkontrollen av anropsparametrarna är vanligtvis (
bra hos flertalet kompilatorer.

Ett block eller en procedur har tillgång till alla {
data som är deklarerade på en högre blocknivå. Dessa
data har dåligt programvarumässigt skydd.

(
Men det är inte faciliteter i programmeringsspråken som är
mest väsentliga för modularisering utan det är på vilket
sätt tillämpningen har fått influera modulindelningen. {

Sammanfattningsvis kan konstateras:

**************************************************

* *
**************************************************

* En väl genomtänkt modularisering är en av de *
* viktigaste faktorerna för att uppnå tillför- *
* litlig och modifierbar programvara. *
* *
* *
**************************************************

7.2.3 Datastruktur

Data kan logiskt struktureras i enkla dataelement, vektcrer i
(arrays), poster (records), länkade listor etc. Data kan
fysiskt lagras på olika medier, t ex primärminne och skiv-
minne. I detta avsnitt skall data betraktas ur ett program- å
varuperspektiv. Andra aspekter av data behandlas i kap 8.

i
I

En lämplig datastruktur är en förutsättning *
för en god programstruktur. *

i
I princip brukar datastrukturen utformas före programstruk- •
turen i övrigt, även om det naturligtvis är ett iterativt
förfarande att finna den bästa kombinationen av datastruktur —
och programstruktur. Se vidare kap 9. fl

En grundläggande princip för tillförlitlig programvara är
att data skall skyddas. Utrustningsfel och programvarufel
skall om möjligt förhindras att orsaka datafel.
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Oe hårdvarumässiga skyddsmekanismerna har normalt processen
(= task) som minsta enhet. Det innebär att det inte finns
hårdvarumässigt skydd mellan data i olika moduler inom en
och samma process.

Det grundläggande programvarumässiga skyddet för data är
programmodulen. Data som är lokala för en modul skall inte
vara tillgängliga för andra moduler. Hur bra detta skydd
fungerar är i hög grad beroende på valt programmeringsspråk
och på dess kompilator.

För data lagrade på massminne utgör operativsystemets
filsystem en viktig skyddsmekanism.

Data som är åtkomliga för flera moduler kallas globala data.
Globala data utgör en tillförlitlighetsrisk bl a i följande
avseenden:

Genom att många moduler har tillgång till samma
data ökar risken för att någon modul kan utnyttja
eller uppdatera data på ett felaktigt sätt.

Vid modifieringar av datastrukturen är det flera {
moduler som berörs.

Ett sätt att undvika globala data i vissa sammanhang är att
sätta en programmodul (eller process) som "portvakt".
Globala data blir då lokala data för Jenna modul. Övriga
moduler måste därvid alltid gå via portvaktsmodulen, som
bl a bör ha tester att data uppdateras på riktigt sätt.
Denna modul eller submoduler till denna kan vidare ansvara
för eventuell recovery och back-up av data.

En statisk datastruktur behåller sin logiska och fysiska
struktur oförändrad under exekveringens gång. En dynamisk
datastruktur innebär att den fysiska lagringen av data och
eventuellt även den logiska strukturen kan ändras dynamiskt
under exekveringens gång. Exempel på dynamiska datastruk-
turer är filer bestående av ett godtyckligt antal poster,
länkade listor av sammansatta dataobjekt.

En dynamisk datastruktur innebär alltid en programvarumässig
komplikation och därmed en potentiell tillförlitlighetsrisk
och bör därför om möjligt undvikas för programvara med
extremt höga tillförlitlighetskrav.

A andra sidan kan dynamiska datastrukturer innebära en viss
tolerans mot fel i specifikationer avseende maximal omfatt-
ning av data av ett visst slag.

Kombinationen globala data och dynamisk datastruktur skall
definitivt undvikas.
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7.2.4 Processer

En dator innehåller normalt en centralenhet (CPU). En CPU
kan bearbeta en sekvens av programkod (program). Central-
enhetens arbete kan avbrytas på ett kontrollerat sätt och
den kan påbörja exekveringen av ett annat program. När detta .
program är färdigt kan exekveringen av det ursprungliga \
programmet fortsätta från den punkt där det blev avbrutet.

Faciliteterna för detta finns inbyggda i operativsystemet
och understöds av hårdvara (sk interrupt-system). Effekten
blir ett slags parallell exekvering av olika program, där .
varje program utifrån verkar fungera helt autonomt i för- \
hållande till andra program (naturligtvis under den förut-
sättningen att CPU har tillräckligt med kapacitet för alla ^
program). \

Ett sådant självständigt program som kan avbrytas ^
(interrupt) av andra program kallas en process eller task. \
Processbegreppet är mycket viktigt i realtidssystem.

Operativsystemet fördelar datorresurserna såsom CPU-tid, \
minnesutryirane, skivminnesaccesser etc mellan processerna på
prioritetsbasis. I figur 7:1 visas ett exempel med tre ^
processer med olika prioritet. Prioriteten anges av den som \
utvecklar programvaran och bör följa följande principer:

Hög prioritet - korta program \
höga responstidskrav

Låg prioritet - tunga beräkningsprogram
låga responstidskrav

Normalt är de faciliteter i hårdvaran som skyddar olika
program från varandra knutna till processbegreppet. Minnes-
skydd för primärminnet kan normalt bara skydda mellan ^
processer men inte mellan programmoduler inom en process. \

Genom strukturering av programvaran i lämpliga processer på
lämpliga prioritetsnivåer, kan man för realtidstillämpningar
åstadkomma:

Korta responstider för enkla och prioriterade
uppgifter

Tolerans mot tillfälliga överbelastningar -
lägre prioriterade uppgifter får vänta.

I
I
4
4
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PI = Process med hög prioritet, kan avbryta exekveringen av
P2 och P3

P2 = Process med medelhög prioritet, kan avbryta exekve-
ringen av P3

P3 = Process med låg prioritet

En process exekverar

En process önskar bli exekverad, men förhindras av
en process med högre prioritet

Figur 7 T . Exempel på exekvering av tre processer.

7.2.5 Avbröt sstyrd programstruktur

En av i -ottsstyrd programstruktur består av ett antal pro-
cesser på olika prioritetsnivåer.

Vi skŝ .l studera en sådan programstruktur ur tillförlitlig-
hetssy -vinkel.

Antag «tt vi har två processer Pl och P2 som arbetar mot en
gemensam dataarea med ds förutsättningar som framgår av
figur 7:2.



98

Pl

P2

är ett beräkningsprogram i form av en process med låg
prioritet. Pl behöver successivt dataelementen
••• &n från dataarean.

d

är en process med hög prioritet som uppdaterar data-
arean med nya aktuella värden. P2 kan avbryta Pl var
som helst under bearbetningen.

Figur 7:2. Exempel på enkelt avbrottsstyrt program-
system med två processer.

För att verifiera Pl måste man genom uttestning etc visa att

a)

b)

Pl:s funktion är korrekt för alla förekommande kom-
binationer av d.
avbruten

dn utan att Pl kan bli

Pl kan bli avbruten var som helst under sekvensen
di, d2, ... dn utan att fel kan uppstå. Om avbrottet
sker mellan d^ och di+i finns det risk för inkon-
sistenser mellan d^ ... di och di+i ... dn pga av
de uppdateringar av data som P2 har gjort.

Uttestningen enligt a) skall huvudsakligen fånga upp s k
algoritmfei och uttestningen enligt b) skall fånga upp s k
realtidsfel.

Antag att det erfordras N tester för att visa att a) är
uppfyllt och att M är medelantalet sätt som P2 kan uppdatera
dataarean vid ett tillfälle. Totala antalet testfall skulle
då bli av storleksordningen N * M * n. Eftersom N och M även
för små program blir orimligt stora tal blir produkten
gånger ytterligare ett tal (n) ännu orimligare I

i
i

i
i
i
i
i
i

i
i
i

i
i
i
i
i
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I exemplet har ändå inte hänsyn tagits till axempelvis:

att P2 kan avbryta Pl flera gånger under beräknings-
förloppet.

- att det kan finnas ytterligare processer P3, P4 ..
som kan avbryta Pl och eventuellt även P2.

- att belastningssituationen i datorsystemet kan
variera, vilket kan påverka den totala avbrotts-
tiden för Pl och därmed tiden mellan när d Och
d läses (inkonsistens i data pca data av olika
ålder)

Naturligtvis finns det metoder att delvis komma runt pro-
blemen:

| - Dataarean kan göras till en lokal dataarea för
en process PD. Alla andra processer måste begära
data eller låta uppdatera data via PD.

k Anm.: Globala dataareor bör ur rena tillförlitlig-
hetsaspekter undvikas.

| Pl kan ha en subprocess Pil med hög prioritet och som
därför ej kan bli avbruten av P2. Pil kopierar alla
d^ ... dn till en lokal dataarea för Pl

Det finns mycket skrivet i litteraturen om processer och
gemensamma data för olika processer, t ex databaser.

I Sammanfattningsvis kan konstateras:

**************************************************
* *

* För en avbrottsstyrd programvarustruktur *
* uppträder komplicerade relationer mellan *

) * processerna. *
* *
* *

, **************************************************

Antag att en del av ett avbrottsstyrt programsystem testas
med en viss indatauppsättning på exakt samma sätt 100 gånger
med korrekt resultat. Av detta går det ej med säkerhet att
garantera att programdelen alltid kommer att exekvera
korrekt med precis denna indatauppsättning 1 Påverkan från
övriga processer kan innebära att de processer som är
inblandade i aktuell programdel kan bli avbrutna i en
olycklig programsekvens eller utsättas för en fördröjning
utöver en viss kritisk tid.



100

**************************************************
* *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

En avbrottsstyrd programvarustruktur innebär
komplikationer

- det finns en ny klass av felmöjligheter
pga att tidsdimensionen tillkommer

- uttestning av programvaran blir flera
storleksordningar mer omfattande och
komplicerad.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* *
**************************************************

7.2.6 Cyklisk programstruktur

I en cyklisk programstruktur tillåts ej separata processer
som avbryter varandra, utan har ett program fått börja att
exekvera skall det få fortsätta tills det är klart med sin
uppgift. I figur 7:3 visas exempel på hur tre program kan
struktureras i en cyklisk resp avbrottsstyrd programstruk-
tur.

r

P1

t

P2

1
P3

K

Data

Operativsystem
i

r

P1

\

\ 4

r

P2

t

Data

/

i

\

1

1

P3

a) Cyklisk programvarustruktur b) Avbrottsstyrd programvarustruktur

Figur 7:3. Cyklisk och avbrottsstyrd programvarustruktur.

i

i

i

i

i

i

1 en cyklisk programstruktur kan de olika stegen mycket väl
utgöras av olika processer som exekveras i sekvens utan att
avbryta varandra. Da kan man dra fördel av den isolation som
oftast följer med indelning i separata processer.

4

i
å
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Med en konsekvent genomförd cyklisk programstruktur går det
att undvika en stor del av de realtidsfel som beror på
interna relationer mellan programvarans olika delar, efcer-
som ett program eller en programdel garanterat aldrig blir
avbruten av mer högprioriterade program.

I realtidstillämpningar kan en cyklisk programstruktur ha
uppenbara nackdelar om det är höga responstidskrav för
exempelvis Pl. I värsta fall måste man vänta tills P2 + P3
hinner exekveras färdigt innan Pl kan exekveras. För att
uppfylla responstidskraven kanske exekveringssekvensen måste
modifieras till exempelvis:

... Pl, P2,#P1, P3a, Pl, P3b, Pl, ...
(P3 antas så omfattande att P3 måste delas i
P3a och P3b)

Det är en större risk för att ett cykliskt programsystem
missar snabba skeenden i den externa processen (kärnkraft-
anläggningen) än vad det är för ett avbrottsstyrt.

För att en sekventiell programstruktur skall vara lämplig
bör följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Tillämpningsfunktionen bör kunna beskrivas som en
sekvens av typen; samla in data, bearbeta data,
presentera data.

- Det bör inte krävas en responstid som är (väsentligt)
kortare än tiden för att genomlöpa en sekvens av
tillämpningsfunktionen.

Förutsättningarna för en cyklisk programstruktur kan vara
uppfyllda för systemnivå i och eventuellt även ibland för
systemnivå II.

**************************************************

Om tillämpningen är lämplig för en sekven-
tiell programstruktur är en sådan att före-
dra ur tillförlitlighetssynvinkel framför
en avbrottsstyrd programstruktur.

**************************************************

Ett komplett realtidsoperativsystem är alltid uppbyggt med
processer där tillämpningsprogrammen utgörs av en eller
flera processer. En primär förutsättning är således att
tillämpningen är så enkel att ett realtidsoperativsystem ej
erfordras. Systemnivåerna II och III innehåller bl a så
mycket periferiutrustningar att det knappast går att undvara
ett komplett operativsystem.
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* *
* *
* För systemnivå I kan det gå att ha en helt *
* genomförd cyklisk programstruktur. *
* *
* För systemnivå II kan det eventuellt vara *
* möjligt att ha en cyklisk programstruktur *
* för tillämpningsprogramvaran. *
* *
* För systemnivå III måste även tillämpnings- *
* programvaran vara avbrottsstyrd. *

7.2.7 Datastyrd funktion

Vid utformningen av programvara kan en konstruktionsprincip
vara att:

programvarufunktionerna görs generella och i
möjligaste mån oberoende av vilka processvärden
datorsystemet skall bearbeta

den egentliga processanpassningen sker via data som
beskriver vilka processvärden som finns anslutna,
hur de skall bearbetas och presenteras.

Detta är principen för moderna driftövervakningssystem med
processdatabas. Se beskrivning i bilaga 4. Ett sådant system
tillhör systemnivå III men även för systemnivåerna I och II
kan liknande principer tillämpas i större eller mindre
utsträckning, beroende på tillämpningen.

Motiven för en sådan uppbyggnad av programvara är främst

samma tillämpningsprogramvara kan utnyttjas för ett
flertal installationer

processanpassningen kräver ej detaljerade kunskaper om
programvaran och kan göras av personal med process-
teknisk inriktning

det är enklare att göra de löpande anpassningar som
erfordras pga ändringar i processen

Konstruktionsprincipen är tillämplig om ett stort antal
processvärden skall behandlas p£ ett likartat sätt. Är det
endast ett fåtal processvärden som vart och ett skall
behandlas på olika sätt i datorsystemet blir fördelarna
mindre påtagliga.

Vad betyder en sådan utformning ur tillförlitlighetssyn-
vinkel ?
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Programvarumodulerna blir i hög grad tillämpningstrans-
parenta och därmed verifierbara under articifiella för-
hållanden och under normal drift. Verifieringsproblemen har
till stor del överflyttats till data, se vidare avsnitt 8.2.

Programmodulerna utnyttjas i flera installationer och inom
samma installation kommer varje generell modul att bearbeta
en mängd processdata på ett transparent sätt. Denna breda
uttestning gör att programvaran med tiden bör kunna bli
ganska tillförlitlig. Jämför resonemangen rörande standard-
programvara i avsnitt 7.3.

Inte minst viktigt ur tillförlitlighetssynvinkel är att
processtekniskt inriktad personal kan utföra och ansvara för
den processtekniska anpassningen. Man slipper en stor del av
informationsöverföringen mellan processtekniskt och program-
varutekniskt inriktad personal. Denna informationsöverföring
innebär potentiella risker pga av personalgruppernas olika
referensramar, ofullständig informationsöverföring och
missförstånd.

För att processanpassningen skall kunna göras av process-
tekniskt inriktad personal fordras att det finns ett an-
vändarvänligt sätt att definiera de data som styr program-
varans funktion. Speciella program för s k datagenerering
erfordras, se vidare avsnitt 9.2.

Om man vill ha ett flexibelt, generellt system som samtidigt
är användarvänligt blir programvaran både omfattande och
komplicerad. Många programmoduler kan bli synnerligen
svåruttestade. Dels skall deras detaljfunktion styras av ett
antal parametrar som ges vid datagenereringen, dels shall de
kunna bearbeta alla kombinationer av förekommande process-
data.

När mycket tillförlitlig programvara erfordras bör därför
avkall göras beträffande flexibilitet och generalitet.

7.2.8 Feltolerans och recovery

Vi skall behandla feltolerans och recovery i ett sammanhang
eftersom de programvarumetoder som tillämpas är relativt
likartade. Observera dock skillnaderna mellan feltolerans
och recovery. Se vidare avsnitt 4.4.

Feltolerans är egenskapen att motstå verkningarna
av fel och upprätthålla grundläggande funktion.

Recovery utnyttjas för att återställa ett system
till godkänt status efter fel

Feltolerans är en egenskap på i första hand modulnivå, medan
recovery är en metodik på främst global nivå. Recovery går
huvudsaklingen ut på att återställa data till ett godkänt
status och behandlas därför mer ingående i avsnitt 8.4.



104

Vi skall först diskutera feltolerans i samband med fel i
data. Feltoleransen måste börja på modulnivå. Varje modul
bör t ex

- vara misstänksam mot alla data som tas emot, börja
med att testa data

testa data innan de sänds till annan process eller
långtidslagras

ha egen lokal recovery av data

markera om data som modulen lämnar ifrån sig är '
felaktiga eller misstänkt felaktiga

eventuellt sända meddelande till en monitorprocess '
om felet

- fortsätta exekveringen

Att kunna testa data ställer krav på exempelvis

begränsningsvärden är kända

det finns redundant information '

samband mellan olika data är kända
I

Ett programfel kan bl a yttra sig i att en programmoduls
exekvering helt spårar ur, t ex loopar, gör en obefogad
hoppinstruktion och börjar exekvera i exempelvis en annan '
moduls programkod, sådana fel kan knappast fångas upp av
modulen själv utan omgivningen måste snarast detektera
sådana fel. Några åtgärder är '

Varje process begränsas till storlek och maximal
bearbetningstid vid programkonstruktionen. '

Vid exekveringen ges varje process begränsade
resurser; minne, CPU-tid, kalendertid m m. '

Närmast överordnad process måste övervaka underställda
processer och vid behov stoppa och återstarta '
en process som spårar ur.

Sådana åtgärder har närmast karaktären av recovery men om '
det återstartade programmet är tillräckligt liten del av det
totala programsystemet får åtgärden snarare karaktären av .
feltolerans. '

Ett programfel kan vidare yttra sig genom att felaktiga data ,
produceras. Detta fall kan återföras till fel i data enligt '
ovan.

Ett logikfel i programvaran kan leda in bearbetningen i helt '
felaktiga banor utan att programvaran för den skull spårar
ur totalt.,Feltolerans förutsätter ett visst mått av kun- .
skaper och antaganden om vilka fel som kan uppstå. Är detta '
uppfyllt är det både enklare och riktigare att rätta till
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logikfel i programvaran än att försöka åstadkomma feltole-
rans. Däremot är det lämpligt att initiera recovery om det

I upptäcks att ett program har hamnat i helt felaktiga banor.

Tolerans mot fel i utrustningar kan ur programvaruaspakter
| betraktas som tolerans mot fel i data eller som tolerans mot

att exekveringen spårar ur. Feltoleransen måste naturligtvis
anpassas till de felyttringar som man kan förvänta.

Sammanfattningsvis kan konstateras att feltolerans och
recovery innebär:

en ökad omfattning av programvaran

) en ännu mer ökad komplexitet av programvaran pga
att funktioner för feltolerans och recovery ofta
kan vara mer komplicerade än tillämpningsfunktionerna.

Ökad omfattning och komplexitet minskar tillförlitligheten,
varför det inte är självklart att man alltid skall sträva

| efter högsta möjliga feltolerans och de mest avancerade
recoveryfunktionerna.

} En grundläggande recovery är helt nödvändig, vilket framgår
av övriga analyskapitel. Recoveryfunktionerna realiseras
huvudsakligen i programvaran. Hur komplicerade dessa måste

} vara beror främst på kravet på kort recoverytid och om det
finns dynamiska data med lång aktualitetstid. Se vidare
avsnitt 8.4.

Viss feltolerans måste alltid finnas för utrustningsfel
(t ex tillfälliga störningar av en dataöverföring) och för

( indatafel. Hur långt man skall gå blir en avvägningsfråga
hur man bäst skall utnyttja tillgängliga resurser. Viktiga
faktorer i detta sammanhang är

I
den ökade tillförlitligheten pga införd feltolerans

i - den minskade tillförlitligheten pga mer komplex
programvara

alternativa åtgärder för att minska felfrekvensen hos
utrustningar och indata

Det är tveksamt om man skall lägga ner stora resurser på
tolerans mot fel i programvara utöver det som man är tvungen
till för att uppnå acceptabel tolerans mot fel i data och
utrustningar.

7.2.9 Redundans och back-up i programvara

Ökad tillgänglighet för utrustningar kan åstadkommas genom
redundans, se avsnitt 6.5. Kan man vidta liknande åtgärder
för programvara ? Man måste beakta att fel i utrustningar
och fel i programvara har olika karaktär. Programvara kan ej
gå sönder utan felen beror på konstruktionsfel.
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Redundans i programvaran genom att två identiska versioner
av samma program exekveras parallellt förbättrar ej till-
förlitligheten mot algoritmfel. Samma programvarufel finns i
båda versionerna. Troligen skulle dock en del realtidsfel
kunna fångas upp med redundanta program.

För att genom redundans öka tillförlitligheten hos program-
vara mot alla typer av programvarufel, får de två versioner-
na av programvaran inte vara identiska. Med andra ord måste
två olika versioner av samma program utvecklas oberoende av
varandra.

Principen för parallellexekvering av redundanta program
framgår av fig 7:4. Exekveringen kan ske parallellt i två
datorer (eller centralenheter) eller i samma dator (mha
operativsystemets faciliteter för hantering av parallella
processer).

IN

Program-
version 1

Program-
version 2

Jämförare

i
UT

Figur 7:4. Princip för programvarumassig redundans

När exekveringen av de två programmen är färdiga jämförs
resultaten av ett speciellt program (eller ev utrustning).
Resultaten godkänns bara om de är lika. Vid olika resultat
kan jämföraren exempelvis

anta att ett av resultaten är mer tillförlitligt
(jmfr nedan)

märka resultatet som otillförlitligt

initiera recovery
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För att se vad som går att åstadkomma på äetta sätt, låt oss
titta på fig 7:5, som grovt beskriver hur man tar fram ny
programvara.

I den första fasen skall de funktionella kraven specifi-
ceras, dvs man skall precisera vad programmet skall göra.
Den måste naturligtvis vara gemensam för de båda versioner-
na. Skiljer sig krav och förutsättningar kommer de två
versionerna ej att kunna arbeta parallellt.

Övriga utvecklingsfaser skall ske parallellt med helt olika
personer inblandade. Ju mer oberoende utvecklingsarbetet
sker, desto mindre anses sannolikheten vara att båda ver-
sionerna skall ha samma fel.

Det finns främst två svaga punkter. Specifikationfasen är ur
tillförlitlighetsaspekt en "serielänk" och dessutom poten-
tiellt svag i sig. Vid studium av felorsaker i datorsystem
har man funnit att upp till 20% av felen beror på oklar
funktionell specifikation. Vidare är de fel som beror på
ofullkomlig funktionell specifikation ofta svåra och kost-
bara att åtgärda.

Även om övrigt utvecklingsarbete av de båda programver-
sionerna sker oberoende av varandra har människor en viss
benägenhet att göra likartade fel. Framför allt kan en oklar
specifikation missuppfattas på likartat sätt.

En annan nackdel är att kostnaderna för programutvecklingen
i princip fördubblas. Detta skall ses mot bakgrunden att
andra kvalitetsbefrämjande åtgärder för programvara i
allmänhet är minst lika väsentliga och måste tillämpas på
utvecklingen av varje programversion.

Den användning av redundant programvara som förmodligen är
mest realistisk är att välja olika ambitionsnivåer för de
båda versionerna.

Version 1 kan vara mycket enkel och därför potentiellt
tillförlitlig.

Version 2 kan vara mer komplicerad men ger ett betyd-
ligt noggrannare eller mer optimerat resultat.

Om resultaten är relativt lika tas reoultatet från version
2. Avviker de mycket, är det sannolikt att version 1 lämnar
det mest riktiga resultatet.

Ett ytterligare steg i denna riktning är program-backup med
begränsad funktion. Vid detektering av allvarliga fel som
kan ge felfunktion i hela eller stora delar av systemet
aktiveras ett reducerat programsystem eller programmodul.
Beroende på felet, kan den svara för fortsatt funktion i
begränsad omfattning och med reducerade prestanda.
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Komplexa programsystem kan t ex 'mjuklanda' vid allvarliga
fel. För en kontrollrumsdator i ett kärnkraftverk skulle man
kunna tänka sig att ett komplicerat datorsystem på system-
nivå III skulle funktionellt kunna reduceras till systemnivå
I eller II för att upprätthålla grundläggande vitala funk-
tioner.

Programvarumässig redundans och back-up har dock begränsad
praktisk användbarhet. Det är oftast bättre att lägga ev
back-up i ett mindre separat datorsystem.

7.3 STANDARDPROGRAMVARA

Med standardprogramvara menas i denna rapport sådan program-
vara som anskaffas från utomstående källor och är av mer
eller mindre standardkaraktär.

7.3.1 Operativsystem

Operativsystemet kan ses som en programvarumässig förläng-
ning av maskinvaran för att datorsystemet skall vara lämplig
bas för applikationsprogramvara.

Ett modernt operativsystt:.is kärna har till syfte att:

isolera processer från varandra

tilldela datorresurser till processer, t ex
CPU-kapacitet, minnesutrymme, i/o-enheter

kontrollera processernas begäran om och utnyttjande
av datorresurser

vara kanal för grundläggande interprocess-
kommunikation.

övervaka datorresurserna och utföra viss recovery,
t ex omdisponering av primärminne vid lokala
minnesfel

Utöver operativsystemets kärna brukar det finnas ett flertal
servicefunktioner. Det är sådana funktioner som annars
skulle behöva utvecklas separat i de flesta tillämpnings-
program om de inte funnes tillgängliga i operativsystemet.
Sett från operativsystemets kärna utgörs servicefunktionerna
av processer på motsvarande nivå som tillämpningsprogram-
vara .

Modern operativsystemteori <DENN76> betonar att datorarki-
tekturen skall baseras på att varje process endast skall
tilldelas de datorresurser och previlegier som oundgängligen
erfordras för att processen skall kunna fullgöra sina
uppgifter. Den fundamentala principen är
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**************************************************
* *
* Inga aktiviteter skall vara tillåtna för en *
* process om den inte explicit erhållit nöd- *
* vändiga resurser från operativsystemet. *

All programvara skrivs i något programmeringsspråk - från
enkla assemblyspråk till avancerade högnivåspråk.

i
i

Det är en principiell skillnad mellan detta "slutna syste- g
mets princip" jämfört med "öppna systemets princip" där allt "
är tillgängligt om det inte är explicit undanhållet.

Flera av normalt förekommande hårdvarubegränsningar, t ex
previligierade moder är utslag av det "öppna systemets
princip". g

Ett väl fungerande datorsystem enligt det "slutna systemets
princip" fordrar en integrerad konstruktion av operativ- g
system och hårdvarumässiga skyddsfaciliteter. ™

Detta kallas på engelska "capability-based architecture" och g
finns sannolikt ej konsekvent genomfört för något vanligt ™
förekommande datorsystem. Dock finns delar av detta tänkande
realiserat i flera moderna operativsystem. g

7.3.2 Programmeringsspråk

ivs i något programmeringsspråk - från

Vi skall diskutera dels lågnivåspråk kontra högnivåspråk och
dels skillnader i högnivåspråk. g\

Lågnivåspråken eller assemblyspråken är maskinnära och
speglar i sin uppbyggnad maskininstruktionerna. Assembly- g\
språken innehåller nästan alltid makrofaciliteter som gör ™
att det går att skriva program med i hög grad högnivåspråk-
prägel . A

Ett högnivåspråk är algoritmorienterat, vilket innebär att
det är enkelt och naturligt att beskriva beräkningsuttryck,
logiska samband och datastrukturer. Däremot är ett generellt
högnivåspråk knappast tillämpningsnära.

Det finns även en del tillämpningsorienterade programpaket ™
eller "språk", bl a för processtillämpningar. De behandlas
ej i detta avsnitt utan de faller inom ran.en för övrig g\
standardprogramvara, se avsnitt 7.3.4. ™

Ett högnivåspråk har bl a följande tillförlitlighetsbe- g\
främjande fördelar framför lågnivåspråk: ™

å



Ill

döljer maskinvarutekniska komplikationer såsom
registerallokering, adressering etc -
programmeraren kan koncentrera sig på programmets
funktion

presenterar programflödet på ett mer överskådligt
sätt

förhindrar vissa programmeringstekniska fel

Vid användning av högnivåspråk finns risk för att kompila-
torn genererar fel vid kompileringen. Om kompilatorn och
runtime-systemet är av god kvalitet och väl uttestade, bör
högnivåspråkets fördelar väl kompensera eventuella sådana
fel.

En van assemblyprogrammerare kan visserligen skriva ett
något effektivare program i assembler än i ett högnivåspråk
nen detta är knappast en viktig faktor i detta sammanhang.

**************************************************

*
Högnivåspråk bör utnyttjas för vitala dator- *
system. *

* *
**************************************************

Undantag kan gälla för

korta rutiner som är kritiska ur effektivitets-
synvinkel

utrustningsnära rutiner, t ex drivrutiner för
i/O-enheter

små system på systemnivå I, där lämpligt högnivå-
språk saknas

Valet av högnivåspråk är ej oväsentligt för att åstadkomma
tillförlitlig programvara. En del av de fel som finns i ett
programsystem skulle kunna undvikas om ett idealiskt hög-
nivåspråk fanns tillgängligt.

I analogi med operativsystem kan ett programmeringsspråk
vara konstruerat efter "öppna systemets princip" t ex
Fortran eller "slutna systemets princip" t ex Pascal, ADA
och andra algolinfluerade språk.

Exempel på "öppna" språkkonstruktioner är

implicita variabeldeklarationer

ingen typkontroll av parameteröverföring mellan
rutiner
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gemensamma dataareor som kan utnyttjas på olika
sätt från olika rutiner

möjlighet att manipulera data på ett för språket
främmande sätt

Exempel på "slutna" språkkonstruktioner är: '

- alla variabler måste explicit deklareras

konsekvent typkontroll av variabler, även mellan
olika rutiner

språket är fullständigt definierat

Ur tillförlitlighetssynvinkel är ett "slutet" programme- I
ringsspråk att föredra framgör ett "öppet".

Andra kompletterande aspekter på val av programmeringsspråk (
ar:

Likformighet. Varje sats bör endast kunna tolkas på (
ett sätt (t ex A=B(C) skall ej kunna tolkas så att B
är en funktion eller B är en vektor). Liknande syntax
så långt som möjligt för olika satser. Subrutiner (
(moduler) från olika språk bör kunna länkas samman i
en task, dvs likformiga kopplingar till andra moduler
mellan språk. (

Enkelhet. Språket bör ej vara onödigt komplext. En del
av generalitet och flexibilitet bör man avstå ifrån (
för att erhålla enkelhet. Man behöver t ex ej mer än
ett 10-tal datatyper. En del hävdar att PL/l vore ett
mycket bra språk om 80% av dess faciliteter tas bort. (

Man skulle då kunna invända att man endast behöver .
använda basfaciliteterna men om ett antal 'finesser' i
existerar i språket finns också risken att de an-
vänds. .

Strukturer. Språket bör medge blockstruktur (struk-
turerad programmering). Detta innebär att satser av .
typen IF THEN ELSE, CASE m fl skall finnas. Möjlighet i
att inom en modul skapa fristående block (BEGIN ...
END) är också värdefull. .

Syntaxkontroll. Det är naturligtvis väsentligt att
kompilatorn har så omfattande syntaxkontroll som i
möjligt och att felutskrifter är entydiga och tyd- t
liga.

Kontroller vid exekvering. En stor betydelse för att t
skapa tillförlitlig programvara är omfattningen av
kontroller vid exekveringen. Exempel på kontroller som .
ar önskvärda är I

i
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Att index för vektorer ej går utanför index-
gränserna.

Att variabler endast erhåller data som motsvarar
dess typ.

Felsökning. Det bör finnas funktioner för att enkelt
skapa felsökningsvarianter för ett program med ut-

i skrifter, att spåra förändring av variabler osv.

Slutligen men inte minst viktiga är följande aspekter:

Programmerarna skall vara väl förtrogna med språket.

) - Det skall finnas väl fungerande kompilator och
run-time system för aktuell dator

I Dessa sist nämnda faktorer kommer i praktiken att högst
avsevärt begränsa valet av programmeringsspråk.

7.3.3 Tillförlitlighet hos systemprogramvara

Med systemprogramvara menas programvara av typen operativ-
system, kompilatorer etc, vilka uppfyller följande förut-
sättningar:

Programvaran utnyttjas för interna datorsystem-
funktioner och är i hög grad tillämpnings-
transparent.

Samma programvara utnyttjas i ett stort antal
installationer och för en vid krets av tillämpningar.

Programvaruleverantören tar emot felrapporter och
distribuerar rättningsanvisningar för fel.

I allmänhet är det datorsystemleverantören som är leverantör
av systemprogramvara men även fristående leverantörer av
systemprogramvara förekommer.

Som användare av systemprogramvara har man vanligen mycket
små möjligheter att få reda på vilket sätt systemprogram-
varan utvecklades och vilken kvalitetsnivå som tillämpats. I
många fall kan man befara att programvaran tagits fram under
tidspress och utan någon mer omfattande kvalitetsstyrning.
Vidare kan programvaran ha genomgått ett antal modifieringar
och i hög grad ändrat karaktär sedan första versionen.

Allt detta tyder på att systemprogramvaran skulle kunna vara
i hög grad otillförlitlig. Att så inte i allmänhet är fallet
beror just på de förutsättningar som nämndes inledningsvis.
Efter en tid på marknaden har den utsatts för en omfattande
fälttest under de mest skiftande förhållanden. Om felupp-
följning och -korrigering fungerar tillfredsställande bör
flertalet programvarufel har upptäckts och korrigerats.
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Dock kan vissa allmänna rekommendationer vara på sin plats:

Utnyttja väl beprövad systemprogram - avstå från
förstaversioner även om de har en rad intressanta
finesser.

Hör efter med ett antal installationer om drifts-
erfarenheterna.

Kontrollera om möjligt under vilka förhållanden
programvaran utvecklats.

Undersök på vilken nivå leverantören underhåller
programvaran.

Programvarans möjligheter bör inte utnyttjas till
bristningsgränsen, t ex

ett operativsystem bör inte belastas med extremt
många processer eller prioritetsnivåer, belast-
ningen på datorresurserna bör vara måttlig, t ex
CPU, primärminne, skivminne.
en kompilator bör ej utsättas för extremt stora
program, många identifierare eller blocknivådjup.

Alternativet till ?.tt utnyttja befintlig systemprogramvara
är att utveckla egen eller avstå från systemprogramvara. |

Detta kan vara helt realistiska alternativ för system på
systemnivå I men knappast för systemnivå II. För systemnivå
III är det helt orealistiskt. (

Datorsystem på systemnivå I förutsätts så funktionellt enkla
att behovet av avancerad systemprogramvara inte är så stort. ,
Det embryo till systemprogramvara som måste finnas (t ex
enkelt monitorprogram) kan i hög grad skräddarsys för
aktuell tillämpning. Bn sådan basprogramvara kan göras långt ,
mindre funktionellt komplicerad än generell systemprogram-
vara, som måste fungera för ett brett spektrum av använd-
ningsområden . I

För systemnivå II blir även en sådan reducerad nivå av
systemprogramvara ganska omfattande. Spar man in alltför i
mycket på ambitionsnivån på systemprogramvaran ökar kom-
plexiteten för den egentliga tillämpningsprogramvaran.
Dessutom blir den miljö som programvaran skall utvecklas i |
och testas i primitivare.

Även med en begränsad ambitionsnivå för systemprogramvara på t
systemnivå II kan de totala systemutvecklingsinsatserna
mycket väl fördubblas jämfört med om standard systemprogram-
vara utnyttjas. Det kan då ifrågasättas om dessa resurser ej i
skulle användas på ett bättre sätt om de användes för att:

söka efter datorsystem med systemprogramvara av i

hög kvalitet "

anskaffa datorsystem med goda kapacitetsmarginaler i

utnyttja systemprogramvaran på ett förståndigt sätt.
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I

7.3.4 Övrig standardprogramvara

Övrig standardprogramvara är i jämförelse med systemprogram-
vara i allmänhet

- I något lägre grad tillämpningstransparent

) - Utnyttjas ej för lika stort antal installationer
och är vanligen riktad mot en viss klass av
tillämpningar

- Rutinerna för uppföljning och korrigering av fel
är ofta mindre omfattande.

)
Övrig standardprogramvara kan exempelvis utgöras av databas-
system, matematiska-statistiska subrutinbibliotek, special-

I programmeringsspråk, subrutinpaket för en speciell klass av
tillämpningar.

| Standardprogramvara är inte utvecklad för exakt de funk-
tionella krav och övriga förhållanden som gäller aktuell
tilllämpning. Det finns därför normalt en generalitet och

I funktionell överkapacitet som innebär en icke önskevärd
komplexitet. Dessutom kan det för aktuell tillämpning finnas
svagheter som kan vara svårt att komma runt på ett ur till-

) förlitlighetssynvinkel acceptabelt sätt.

Jämfört med systemprogramvara bör man därför vara mer
I skeptisk mot övrig standardprogramvara. Stora ansträngningar

bör läggas ned på att konstatera om den uppfyller de kva-
litetskrav som tillämpningen fordrar. Definitivt bör man ej

» okritiskt utnyttja en standardprogramvara bara pga dess
funktionella faciliteter.

7.4 TILLFORLITLIGHETSPREDIKTERING

7.4.1 Introduktion

En av de viktigaste uppgifterna för tillförlitlighetspredik
tering av programvara är att bedöma hur många återstående

) fel som finns i en programvara.

För datorutrustningar finns väl utvecklade matematiska och
) statistiska metoder för att prediktera tillförlitligheten

som baseras på att fel uppträder slumpmässigt. Se avsnitt
6.2.

För programvaran är situationen annorlunda. Dels finns det
deterministiska fel, där det finns ett entydigt samband med

I tillämpningssituationen och dels finns det ett starkt
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belastningsberoende och därmed indirekt ett tillämpnings-
beroende hos programvarufel av slumpmässig karaktär. Se
vidare avsnitt 7.1.

Vi skall här diskutera några olika modeller för att predik-
tera tillförlitligheten hos programvara, dels modeller med
analogier från maskinvara, dels helt andra angreppssätt.
Slutlicen skall vi försöka värdera dessa modeller och deras
användb ̂

7.4.2 Modell med växande tillförlitlighet

En av de mera kända modellerna med analogier från teorin för
maskinvara är den som utvecklats av Jelinski och Moranda
<JELI72> och Shooman <SHOO73>.

Lat oss först införa några tillförlitlighetsbegrepp:

R(t) Tillförlitlighetsfunktion, dvs sannolik-
heten att inga fel uppstår från tiden 0
till tiden t.

F(t)=l-R(t) Sannolikheten att fel uppstår under
tiden 0 till t.

Z(t) Felfunktion, dvs sannolikheten att fel
uppstår i tidsintervallet t+Dt om inget
fel uppstått under tiden 0 till t.

Man kan då visa att

y z(x)dx

R(t) = e

För maskinvara brukar man i allmänhet räkna med konstant
felfrekvens. /z(x)dx omvandlas då till k x t där k är en
konstant. Detta antagande är ej realistiskt för programvara.

Medeltiden till fel MTTF (Mean Time To Failure) är

r
MTTF = yR(t)dt

Genom att plotta tiden mellan successiva fel för ett system
kan man uppskatta MTTF. Förhoppningsvis kommer man att
notera en ökande tillförlitlighet allt eftersom fel som
upptäcks åtgärdas (till skillnad från maskinvara).

Problemet gäller nu hur felfunktionen Z(t) ser ut. Här har
ett flertal varianter diskuteras av olika författare.
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Z(t)

m~ t

a) Konstant felfrekvens mellan felen

Z(t)
NK

b) Felfrekvensen är proportionell mot
antalet återstående fel

Z(t)

c) Felfrekvensen ökar efter varje fel som
rättats, men felfrekvensen sjunker
totalt sett

Figur 7:6. Olika varianter på
felfunktionen Z(t)
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a) Felfrekvensen är konstant mellan felen men för varje *
åtgärdat fel reduceras den något, dvs R(t) är en
expontentialkurva e~^ct där konstanten k ändras för g
varje fel som upptäcks och åtgärdas. Se figur 7:6 a). "

b) Felfrekvensen är direkt proportionell mot antalet "
återstående fel, se figur 7:6 b).

Z(t) = K(N-i) där N Totala antalet fel
i Hittills funna och åtgärdade

fel
K Konstant

7.4.3 Modell med införda fel

Ett helt annat angreppssätt har gjorts av Mills <MILL72>.
Här är man e
tionen 2(t).

*

c) Ett annat alternativ är att för varje nytt fel som "
upptäcks och rättas ökar risken för nya fel direkt
efter rättningen, dvs det finns risk för att andra é
fel har uppstått. Totalt sett sjunker dock felfrek- "
vensen. Se figur 7:6 c).

För att använda denna modell måste man vara väl införstådd
med de antaganden som modellen förutsätter. Modellen har g
många begränsningar. En del av dessa kan klaras genom I

utvidgningar, t ex

Felen viktas med avseende på dess betydelse "

Hänsyn tas till att felen ej rättas omedelbart A
Det avgörande är vilken felfunktion man skall välja. Där
finns ej något entydigt svar utan ett flertal alternativ har A
föreslagits. Modellen verkar totalt sett ha begränsad ™
praktisk användning.

i
Här är man ej beroende av att känna till felfrekvensfunk- é

Modellen baserar sig på att man inför ett antal kända fel |
('fault seeding'). Dessa försöker man att lägga in på ett ™
slumpmässigt sätt. Man antar vidare att sannolikheten att
upptäcka verkliga fel och införda fel är lika stor (huvud- å
antagandet i modellen). ™

Då erhålls följande samband: A\

N Totala antalet verkliga fel

I Införda fel f

n Antalet upptäckta verkliga fel . é

i Antalet upptäckta införda fel
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Med 'maximum likelihood'-uppskattning kan då totala antalet
fel N uppskattas till

Om man t ex i ett program har infört 20 fel och man under
testfasen har funnit 5 av dessa och 15 verkliga fel kan
totala antalet fel uppskattas till

N = 2 0 * 1 5 = 60

Modellen ger också möjlighet att beräkna konfidensen för den
gjorda uppskattningen.

Modellen är matematiskt enkel och har en tilltalande
princip. Den svaga punkten i modellen är att på ett slump-
mäsigt sätt införa fel. Dessa fel bör vara typiska program-
fel .

Modellen har även en positiv psykologisk effekt. Om man vet
att 10 fel har införts i ett program finns motivation för
att testa programmet, så att man verkligen finner dessa fel.
Annars är ju ett av problemen vid testningen att man ej tror
att det finns några ytterligare fel och att varje nytt fel
är det sista.

7.4.4 Empiriska och intuitiva modeller

Ibland kan mycket enkla modeller ge lika bra resultat som
mera sofistikerade. Man arbetar då ofta med färre antaganden
och förutsättningar.

En sådan modell bygger på att två oberoende testgrupper
testar samma program. Om dessa grupper finner N.. respektive
N fel och N av dessa har upptäckts av båda grupperna kan
följande relation erhållas:

N Totala antalet fel

E = N1 Fösta gruppens testeffektivitet1 W

N2 Andra gruppens testeffektivitet
W
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Om alla fel har lika stor förutsättning att bli upptäckta
(metodens akilleshäl) gäller

a* = Ni 2
E2XN dvs

N

och E2 kan beräknas ur Ej = N12 och E2 = Ni2
~^2 Ni

Om t ex en grupp finner 30 fel och den andra finner 40 fel,
varav 10 st är gemensamma. Då blir

= 10 = 0.25

E 2 =» 10 = 0.333

Totala antalet fel är då

N 10 = 75
0.4x0.33

Andra rent empiriska uppskattningar baserar sig på erfaren-
heten av tidigare projekt. Ett sådant mått kan vara antalet
fel per programsats. Ett genomsnitt för ett flertal större
kommersiella projekt har angetts till 10 fel per 1000
satser. Dvs ett programsystem på 50.000 satser skulle då
innehålla ca 500 programfel efter testfasen. Eftersom
bedömningen baserar sig på tidigare projekt och man för-
hoppningsvis har gjort framsteg inom programutvecklings-
området kan man hoppas att felfrekvensen är lägre numera.
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7.4.5 Sammanfattning av tillförlitlighetsprediktering

Fel i programvara är egentligen ej slumpmässiga. I större
programsystem kan de trots allt uppträda på ett slumpartat
sätt.

Tillförlitligheten hos programvara beror främst på hur många
återstående fel som finns i en programprodukt efter avslutad
testning. Tillförlitlighetsprediktering behandlar därför
metoder att uppskatta antalet kvarstående fel. Ett flertal
olika modeller har prövats allt från matematiska modeller
med analogier från felprediktering för maskinvara till rent
empiriska modeller. Några av dessa modeller har behandlats
ovan.

För närvarande kan man ej entydigt förorda någon av dessa
modeller. Om man skall prediktera tillförlitligheten bör
åtminstone ett par modeller användas.

En praktisk användning av dessa tillförlitlighetsmodeller är
att ge underlag fJt att bedöma när uttestningen av en
programvara skall avbrytas, se avsnitt 9.6. Modellen med
införda fel är intressant genom att den troligen har en
positiv effekt på hela uttestningsarbetet.





123

8. DATA

8.1 ALLMÄNT

Med data menas all information i ett datorsystem, som inte
är att hänföra till programkod.1

All kommunikation med omgivningen sker via data in och ut
frän datorsystemet. Processanslutning, bildskärmar, skriv-
maskiner, tangentbord m m är därvid medier för att tillföra
data till datorsystemet eller för att tillgodogöra sig data
från systemet.

All bearbetning internt i ett datorsystem sker på data
enligt kriterier som bestäms av programkoden och data.

Data intar således en synnerligen central roll i ett
datorsystem. I litteraturen behandlas data vanligen ur ett
programvaru- eller hårdvaruperspektiv, t ex datastrukturer
och lagring av data. Vi skall här studera data ur ren
datasynvinkel, dvs ur olika aspekter av att

initialt skapa data av god kvalitet

verifiera datakvaliteten

undvika förlust av viktiga data

fortlöpande vidmakthålla hög kvalitet på data

uppdatera och förändra data

Vi delar in data i tre grupper

konstanter givna i programkoden och som således ej
är modifierbara utan omkompilering eller motsvarande

statiska data som inte förändras utom ev vid speciella
klart identifierbara modifieringstillfällen

dynamiska data som ändras under löpande drift

Den första gruppen behandlas ej i detta avsnitt utan betrak-
tas som en integrerad del av programkoden.

I figur 8:1 visas förenklad modell av vad som påverkar
kvaliteten på utdata från ett datorsystem:

Sett ur viss systemprogramvara är även programkod att betrakta som
data. Det finns även specialprogrammeringsspråk t ex LISP där program
och data i princip är samma sak.
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8.1.1

INDATA

Maskinvaran (utrustningar) kan förvanska data pga
fel, störningar m m. Data kan vidare fördröjas
eller helt förloras (se vidare diskussioner i
kapitel 6).

Programvaran kan på motsvarande sätt förvanska,
fördröja eller förlora data (se vidare kapitel 7).

Indata kan orsaka att lagrade data har bristande
kvalitet "Rubbish in - rubbish out".

MASKINVARA
^ ^
PROGRAMVARA

UTDATA

Figur 8:1. Förenklad modell av vad som påverkar
kvaliteten på utdata

Indata och i datorsystemet lagrade data kan påverka kvali-
teten på utdata under lång ;id. Indata till datorsystem för
länge sedan kan fortfarande speglas i status för lagrade
data, som i sin tur kan påverka utdana långt fram i tiden.

Konsekvenser av fel

Antag att kontrollrumspersonal styr och övervakar en pro-
cess. Deras agerande beror på den kunskap de har om pro-
cessen och dess tillstånd.

I
4
4
4
1
I
I
4
I
I
4
4
fl
I
i
i
€
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Låt oss betrakta kontrollrumspersonalens kunskap om pro-
cessens tillstånd i ett givet ögonblick. Deras kunskap
baseras på den information de har tillgodogjort sig om
processen. En del av informationen får de via ett dator-
system. Denna information kan bli förvanskad eller falla
bort i ett flertal led mellan processen och fram till dess
att kontrollrumspersonalen tillgodogjort sig informationen,
t ex:

Givaren kan mäta fel storhet eller vara
ofullkomlig eller felaktig på annat sätt.

Informationen kan förvanskas vid överföringen
från givaren fram till och med presentations-
organet (lampa, visarinstrument, bildskärm m m ) .

Informationen kan missuppfattas eller förbises
av operatören.

Informationen kan bli så fördröjd att den ej
längre ger en korrekt bild av processen.

Vi kan särskilja fyra fall beträffande kontrollrumspersona-
lens uppfattning om tillgänglig information och hur den i
verkligheten är:

I verkligheten Kontrollrumspersonalen uppfattar
är informationen att informationen är:

korrekt felaktig

korrekt A C

felaktig Dll B

Fall A

Kontrollrumspersonalen uppfattar korrekt information som
korrekt. Detta är det ideala fallet.

Fall B

Kontrollrumspersonalen uppfattar felaktig information som
felaktig. Informationsbortfallet innebär ingen risk under
förutsättning att personalen kan få tillgång till korrekt
redundant information inom nödvändig tid.

Fall C

Kontrollrumspersonalen uppfattar korrekt information som
felaktig. Det innebär ett obefogat informationsbortfall och
utgör ingen risk så länge som korrekt redundant information
finns att tillgå.
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i
gFall D

Kontrollrumspersonalen uppfattar felaktig information som
korrekt. Detta är det kritiska fallet.

Ett större datorsystem för kontrollrum i kärnkraftverk
kommer med all sannolikhet att rymma så mycket information
att man ej kan begära att kontrollrumspersonalen skall
upptäcka och komma ihåg alla felaktiga data. Därför måste
man ställa följande krav: A

**************************************************
* *
* *
* I ett datorsystem med vitala funktioner och *
* stor volym av data måste det finnas en till- *
* fredsställande övervakning av data. Vid pre- *
* sentation skall felaktiga eller misstänkt *
* felaktiga dataelement klart markeras, så att *
* de ej kan förväxlas med korrekta data. *
* *
* *
**************************************************

i

8.2 STATISKA DATA

8.2.1 Definitioner

Med statiska data menas sådana data, som läggs in i dator-
systmet initialt och därefter ej ändras utom vid speciella
modifieringstillfällen.

Statiska data skiljer sig från konstanter i programkoden
genom att de senare fordrar ändring i programkoden och
omkompilering el motsv. Statiska data skall kunna ändras
utan att programvaran skall behöva ändras.

Initiering och ändring av statiska data kallas i denna
rapport för datagenerering. Datagenerering kan vara allt
frän en trivial inläsning av några konstanter till en
synnerligen komplicerad procedur för att generera en komplex
processdatabas.

Notera att egenskapen att ett dynamiskt dataelement, D,
verkligen är D och ej något annat dataelement är en statisk
egenskap. Likaså är flertalet av D:s olika attribut t ex
skalkonstant, larmvillkor statiska egenskaper. Data som
beskriver statiska egenskaper för ett dynar iskt dataelement
är statiska data. Det är endast det dynamiska datavärdet som
är "dynamiskt data".
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I
8.2.2 Initiala fel

Antag att ett datorsystem för kontrollrum är ett relativt
stort driftövervakningssystem enligt systemnivå III. Alla

. anläggningsberoende data finns i en processdatabas och i
bildbeskrivningar. Se vidare beskrivning av programvaruupp-
läggning i bilaga 4. Mängden av data blir mycket omfattande,

I följande räkneexempel beräknas hur många dataelement, som
måste definieras vid datagenereringen. Med ett dataelement
menas här ett siffervärden, en egenskap, en symbol eller
motsvarande.

Databasen antages innehålla:

5000 objekt med i genomsnitt
10 dataelement/objekt 5000x10 = 50.000 dataelement

Det antages finnas 100 st bilder
med vardera:

ca 100 statiska bildelement å
1 dataelement 100x100 = 10.000 dataelement

ca 100 dynamiska bildelement å
5 dataelement 100x100x5 = 50.000 dataelement

SUMMA 110.000 dataelement

Vi antar vidare att vid beredning och genomförande av
datagenerering blir 1% av dataelementen felaktiga och att
vid uttestning hittas 90% av dessa fel. Efter idrifttag-
nin<?en kommer 0.1% av dataelementen, dvs ca 100 st, att vara
felaktiga I

Ett kompletterande synsätt är följande. Man uppskattar att
det för en initial datagenerering åtgår:

ca 0.5 tim/databasobjekt 0.5x5000 = 2500 tim

ca 0.5 vecka/bild 0.5x40x100 = 2000 tim

SUMMA CA 4500 timmar

dvs ca 3 manår

Det vore konstigt om det inte skulle insmyga sig ett och
annat fel under 3 manårs arbetsinsats av inte alltför
stimulerande art.
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Anmärkning: Exempelvis BURE för Ringhals 1 planeras att
innehålla väsentligt större datavolymer än
exemplet ovan.

Räkneexemplet visar tydligt:

• • • • • • f r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Speciell uppmärksamhet måste ägnas åt kvali- *
teten hos statiska data, speciellt om data- *
volymen är stor. *

*

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att ju större volym
av data, desto svårare är det att få överblick av och
"känsla för" data. Varje dataelement blir mer "anonymt" och
därmed är det större sannolikhet för att det uppstår fel och
att fel förblir oupptäckta.

Om normal presentation av processtatus (jmfr avsnitt 2.2.2.)
utgör en vital funktion, är det ytterst allvarligt att man
kan förvänta sig upp till ett hundratal felaktigt inlagda
dataelement. Under normal drift kanske de inte har någon
betydelse, men vid en krisstiuation kan några av dem vara
mycket väsentliga.

För att minska risken för felaktiga data kan man:

öka kontrollen av data

minska volymen av data.1

Om ett vitalt system skulle innehålla en så stor mängd data
som i ovanstående räkneexempel, måste man sannolikt till-
gripa båda möjligheterna för att uppnå tillräckligt hög
kvalitet på data av vital karaktär.

Ett sätt att minska datavolymen är att särskilja "vitala
data".- och "övriga data". Volymen av vitala data kanske bara
är ca 10% av den totala volymen av data, vilket gör data mer
överblickbart. Men för att denna separering skall vara
meningsfull måste vitala data markeras vid presentation på
särskilt sätt. Se vidare 8.3.3.

Stor informationsmängd kan dock av andra orsaker befrämja säkerheten,
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**********************.v**************************

* *

Data som är viktiga för vitala funktioner *
bör *

begränsas i omfattning

- genomgå speciellt noggrann kontroll

- markeras speciellt vid presentation *

*
**************************************************

8.2.3 Datagenerering

Med datagenerering menas proceduren att konvertera data från
en för människan lämplig form för datarepresentation till en
intern datastruktur i ett datorsystem. Vi skall behandla
datagenerering i samband med generella processdatabaser.
Sådana förekommer för systemnivå III (eventuellt även för
nivå II), se vidare bilaga 4. Resonemangen är även tillämp-
bara för systemnivå I och II där enklare former av datagene-
rering kan förekomma.

Statiska data och datastyrd programvaruuppbyggnad (se
avsnitt 7.2.7) hör intimt ihop. Statiska data kan därför
ofta betraktas som en förlängning av programvaran eller som
ett i hög grad tillämpningsorienterat programmeringsspråk.
Många av problemen att åstadkomma korrekt programvara har
sin motsvarighet att åstadkomma korrekta data vid en data-
generering. Detta gäller speciellt när datagenereringen ger
stora variationsmöjligheter.

Principen för datagenerering framgår av figur 8:2. Ett
speciellt programsystem översätter indata från tangentbord,
hålkortsformat eller motsvarande till interna datastruk-
turer i datorn.

Datagenereringen kan innefatta ett helt programsystem med
ett antal samverkande program och filer. I figur 8:3 visas
ett exempel på hur ett sådant programsystem skulle kunna
vara uppbyggt i princip.
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Programsystem
för data-
genereri ng

Databas

i

J

Bild-
bibliotek
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Figur 8:2. Princip för datagenerering
(Se även bilaga 4)

Några aspekter kring datagenerering bör framhållas spe-
ciellt.

En god dokumentation av data är väsentlig. Det är
självklart att dokumentationen skall vara kom: lett och
korrekt. Därutöver bör den anpassas för kontroll och
modifiering av data. Korsreferenser och olika sorte-
ringar kan underlätta indataprepareringen, kan göra
datagenereringen säkrare och underlätta uttestning av
data. Ett bra automatiskt dokumentationssystem bör
ingå i programsystemet för datagenerering.

Programmen för datagenerering är komplicerade och
därför kan det finnas programvarufel, som kan ge fel i
genererade data. Dessa fel är tillförlitlighetsmässigt
potentiellt mycket farliga 1 För att gardera sig mot
sådana fel bör det finnas ett inverterat datagenere-
ringsprogram, som från den interna databasstrukturen

4
i
i
i

i
i
i
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Figur 8:3. Skiss t i l l programsystem för datagenerering
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återskapar indata. Programmet för inverterad datagene-
rering bör utvecklas enligt principerna för redundant
programvara, se 7.2.9.

Det bör finnas ett jämförarprogram, där man kan
jämföra olika indatafiler och som listar ut differen-
serna. Ett sådant program kan användas för

jämförelse mellan äldre och ny version av indata-
fil för att kontrollera att de och endast de
förändringar som skall göras har gjorts i indata-
filen.

jämförelse mellan indatafil och inverterad indata-
fil enligt ovan för kontroll att hela datagenere-
ringskedjan har utförts korrekt.

Möjlighet bör finnas att på ett realistiskt sätt testa
databas och bilder vid sidan av den operativa driften
och utan att störa densamma.

Det bör finnas hjälpmedel för att administrera,
hantera och kontrollera det stora antal back-up kopior
i olika versioner som bör finnas.

För flexibla datastyrda programsystem med
stora mängder data krävs goda hjälpmedel vid
datagenereringen för att hög datakvalitet
skall kunna åstadkommas och fortlöpande upp-
rätthållas.

Det har förutsatts att all datagenerering sker off-line.
Många leverantörer har även implementerat möjligheter att
göra datagenerering on-line. Det är ur användarsynvinkel
lockande att snabbt kunna ändra data, jämfört med att gå den
långa omständliga vägen via datagenerering off-line. Men
datagenerering on-line rymmer en rad nya tillförlitlighets-
mässiga problem.

Om man kan göra datagenerering on-line blir i princip
s k statiska data definitionsmässigt dynamiska data 1
Nya krav på recovery och dataredundans uppkommer, se
vidare avsnitt 8.4.

Motsvarande hjälp och säkerhet som ett fullt utbyggt
programsystem enligt figur 8:3 kan ge är svårt att
implementera i on-line miljö. Åtminstone blir det
komplicerat för användaren att på ett säkert sätt
hantera ett sådant programsystem on-line.
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Genomförandemässigt sammanfaller datagenerering och
verifiering av data. Är det ett flertal objekt/bilder
som skall ändras är det troligen både rationellare och
säkrare med datagenerering off-line.

* Datagenerering on-line bör användas med för- *
* siktighet och endast: *
* *
* - om ett fåtal objekt skall ändras *
* *
* - efter noggranna förberedelser inkl förbe- *
* redelse av dataverifiering *

8.2.4. Verifiering av statiska data

När en ny databas och nya bilder genererats, måste de
noggrant verifieras, jämför det tidigare delavsnittet om
initiala fel i data.

Vid den initiala verifieringen av data måste varje egenskap
hos alla objekt och varje detalj i alla bilder testas. Detta

I är ett mycket tidsödande arbete, som fordrar god planlägg-
ning och systematik.

) Antag att databas och bilder är initialt verifierade och att
man har gjort några smärre modifieringar av data. Det är
helt orimligt att göra en fullständig verifiering av alla

| data vid varje ändringstillfälle.

Pa vilka grunder kan man göra partiella verifieringar ?
) Jämför programvara i övrigt där det inte finns någon känd

allmängiltig metodik för partiell verifiering 1

) För flertalet databaskonstruktioner kan man skilja på

ändringar, tillägg eller borttagande av objekt utan
\ att datastrukturen förändras

ändring av den fysiska databasstrukturen, t ex pga att
l viss objekttyp kräver större utrymme än vad som .

planerats för

, Vid den första typen av ändringar ändras ingen fysisk
lagring, varför inga interna nycklar etc ändras för sådana
objekt som ej berörs av ändringen. Om man kan verifieca att
inga obefogade ändringar skett för objekt som ej skall
ändras, kan den detaljerade verifieringen per objekt in-
skränkas till de ändrade objekten i databasen/bilderna.



134

Vid strukturförändring måste verifieringen vara noggrannare:

Ett program för invertering av databasen är nästan "
nödvändigt för kontroll av att den logiska strukturen
är oförändrad. J

En relativt omfattande stickprovskontroll bör genom-
föras, i

För att kunna göra partiell verifiering av data är det
väsentligt att adekvata hjälpmedel ingår i programsystemet i
för datagenerering. '

{
8.3 DYNAMISKA DATA

8.3.1 Definitioner

i

Dynamiska data är sådana som förändras under löpande drift.

För den fortsatta framställningen kan dynamiska data indelas '
i olika kategorier, se vidare figur 8:4.

Realtidsdata är sådana data som speglar processens tillstånd "
i nuläget, med en viss liten ofrånkomlig tidseftersläpning.
Realtidsdata kan exempelvis utgöras av |

- Automatiskt insamlade processdata såsom analoga
mätvärden och indikeringslägen. Dessa data åter- j
skapas regelbundet. "

- Manuellt inmatade värden, t ex processvärden, som g
ej insamlas automatiskt, vissa märkningar av data "
(se nästa delavsnitt)

Data som löpande beräknas ur andra realtidsdata eller "
ur historiska data.

<
Historiska data är sådana data som speglar tidigare till-
stånd i processen. Sådana data kan erfordras för att rätt f
bedöma eller beräkna processens nuvarande eller framtida "
tillstånd. (Historiska data kan även behövas för uppföljning
och statistik men på sådana historiska data ställs normalt å
ej extremt höga krav på tillgänglighet.) "

Uppdelningen av data i realtidsdata och historiska data tar å
hänsyn till datas aktualitet. Ett annat betraktelsesätt, som "
är mer lämpat för recovery (se avsnitt 8.4) grundas på hur
lång tid i framtiden som data kommer eller kan komma att g
vara aktuella. ™

Data med kort aktualitetstid är sådana data som i
direkt eller indirekt har vital betydelse endast "
under en kort tid framåt.

4
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Realtidsdata

Historiska data

Data med kort aktualitetstid

Data med lång aktualitetstid

Förfluten tid Nutid Framtid Tid

Figur 8:4. Indelning av dynamiska data

Data med lång aktualitetstid är sådana data som
under en läng tid framåt har direkt eller indirekt
vital betydelse.

3.3.2 Automatisk konf.roll av data

För kritiska dynamiska data bör det om möjligt finnas någon
form av automatisk kontroll av data. Den bör ske löpande för
att upptKcka fel i givare och i manuellt inmatade data.

Den enklaste kontrollen är extremvärdeskontroll av mätvär-
den. Man vet att ett mätvärde ej kan befinna sig utanför
vissa extremvärden eller att ett mätvärde inte kan ändra sig
snabbare än ett visst antal procent per tidsenhet, t ex
temperaturer.

Nästa metod baseras på att det finns ett enkelt samband
mellan redundanta data. I figur 8:5 visas exempel på några
sådana samband, som kan utnyttjas för kontroll av data. Man
måste dock beakta att det kan finnas fördröjningstider både
i processen och vid datainsamlingen, som komplicerar använd-
ningen av metoden.
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Nästa steg är att utnyttja en estimeringsmodell av en hel
process eller processdel. Se 2.2.5. Estimeringsmodellen ger
större möjligheter att konstatera vilka enskilda värden som
är felaktiga och med lägre grad av redundans jämfört med
kontroll med enkelt samband enligt ovan. Dock är estime-
ringsmodellen mer komplicerad att ta fram och att imple-
mentera.

Rörledning med ventil

Pl V P2

(P = tryck)

Elektrisk ledning

Mätning av:

Effekt (P)

Spänning (U)

Ström (I)

Kontrollmetod:

om ventilen, V, är öppen så skall

pl - P2

Kontrollmetod:

K i P/uxI i 1 + &

K är minvärde för cos \

Figur 8:5. Exempel på enkla datakontrollmetoder

När den automatiska datakontrollen upptäcker fel eller
misstänker fel i data bör följande ske:

Berörda data markeras som felaktiga eller potentiellt
felaktiga (se vidare nästa avsnitt)

Någon dataansvarig skall uppmärksammas på felen
t ex genom en speciell felrapport för datafel

Denna datakontroll kommer huvudsakligen att pågå under
normal drift och då vara väl uttestad och ändamålsenlig. Vid
extrema processförhållanden är data onormala, vilket kan
leda till att datakontrollen fungerar sämre. Resultatet kan
bli att ett flertal dataelement blir obefogat markerade som
felaktiga.

i
i
i
i
i
i
4
i
4
4
4
4
4
4
i
i
4
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Därför måste förmodligen datakontrollen kombineras med någon
form av övergripande övervakning av processtillståndet som
stoppar åtminstone markeringen av data.

I en krissituatian med t ex utströmmande ånga och vatten
utsätts kanske vissa givare, lokala datorer och övrig
kontrollutrustning för så svår miljö att de ej fungerar
tillfredsställande. I denna situation skulle det vara extra
värdefullt med en automatisk kontroll av data. En lösning
vore att det fanns möjlighet att koppla in och ur den
automatiska datakontrollen. Det är dock viktigt att man vid
behov kan få tillbaka de markeringar som gällde vid normal
drift.

För att detta skall fungera i praktiken fordras att en
dataansvarig eller en systemingenjör i samråd med ansvarig
kontrollrumsingenjör medverkar vid kontroll av data i
krissituationer, se vidare 11.3.

**************************************************
* *
* *
* Den automatiska och löpande kontrollen av *
* viktiga dynamiska data bör ha två syften *
* *
* - att under normal drift tillförsäkra att *
* data är av god kvalitet *
* *
* - att i en krissituation om möjligt snabbt *
* upptäcka uppkomna givarfel m m *
* *
* *
**************************************************

8.3.3 Markering av data

I tidigare avsnitt har några typer av markeringar av data
diskuterats. Markeringar är i första hand aktuella för
generella driftövervakningssystem (systemnivå III, ev II)
som har anläggningsberoende data i en processdatabas.
Markeringarna är en typ av egenskaper som databasobjekt kan
tilldelas dynamiskt. De olika programmodulerna (t ex analys-
modulen och operatörskommunikationsmodulen, se bilaga 4)
sätter markeringar och/eller anpassar sin bearbetning
beroende på hur data är markerade.

Ett flertal olika markeringar kan vara aktuella för dator-
system i kontrollrum.

Gammalmärkning sätts när ett automatiskt insamlat värde ej
uppdateras inom föreskriven tid, t ex pga fel i en lokal
datainsamlingsutrustning. Gammalmärkningen anger att data-
värdet är inaktuellt och potentiellt felaktigt.
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**************************************************
*
*
* Rätt utnyttjade kan markeringar av data bidra
* till väsentligt högre kvalitet hos data.
*
*
**************************************************

Ogiltigmärkning sätts manuellt när man vet att ett data- f
element är felaktigt, t ex felaktig givare, ej installerad
givare. Ogiltigmärkningen innebär bl a att larmhantering och ^
andra beräkningar med dataelementet inhiberas. f

Onormalläge är främst tillämpligt på indikeringar (TILL ^
eller FRÄN) där ena indikeringsläget är det normala (t ex f
stängd ventil) medan det andra är onormalt (öppen ventil).
Om onormallägen presenteras med t ex speciell färg kan de
snabbt upptäckas på en bildskärmsbild. Det bör även finnas
möjlighet att lista alla onormalmärkta objekt.

Manuellt inmatade datavärden bör markeras särskilt. Det
finns risk för att ett manuellt inmatat värde är inaktuellt.

Felaktig och varning är markeringar som sätts av den auto- %
matiska datakontrollen, se föregående avsnitt. Markeringen
"felaktig" sätts när det är konstaterat att just detta värde g
är felaktigt. Varning kan sättas för en grupp av värden, där \
minst ett är felaktigt. En speciell markering "varning" kan
motiveras av att kontrollrumspersonalen (eller dataansvarig)
i allmänhet borde kunna konstatera på ett enkelt sätt om ett
varnat värde är korrekt eller ej.

Säkerhetsmärkning är en speciell markering, som bör användas
om vitala data blandas med övriga data, se 8.2.2. För bilder
eller motsvarande bör det finnas en motsvarande markering
per vital bild. Denna säkerhetsmarkering bör ej direkt
påverka presentation m m, utan villkoret för speciell
markering vid presentation bör vara: ^

Databasobjektet samt bilden el motsv är säkerhets-
märkta, j

Databasobjektet är icke markerat "gammalt",
"ogiltigt", "felaktigt" eller "varnat". j

Datorsystemet är formellt godkänt efter uppstart
eller modifiering av behörig ansvarig för dator-
systemet.

Alla interna tester av datorsystemets kondition
är godkända.

Beräknade databasobjekt som beräknas ur andra databasobjekt
bör markeras som dessa. Exempelvis skall ett beräknat värde
gammalmärkas om något av de värden som det beräknas ur är
gammalmärkt. ^

4
4
i
t
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8.4 RECOVERY OCH REDUNDANS

8.4.1 Recovery

Recovery är intimt förknippat med dynamiska data. Är det
inte extrema krav på korta recoverytider kan all programkod
och alla statiska data enkelt inladdas på nytt i dator-
systemet .

Förstörda dynamiska data måste däremot återskapas och
eventuellt nyskapas till ett giltigt status. Dynamiska data
med kortare aktualitetstid än recoverytiden behöver själv-
klart ej återskapas.

**************************************************
* *
* *
* Recovery är normalt trivialt för datorsystem *
* där *
* *
* - recoverytiden inte måste vara extremt *
* kort (< minuter) *
* *
* - alla data är statiska eller har kortare *
* aktualitetstid än recoverytiden *
* *
* *
**************************************************

För den typ av vitala tillämpningar, som är aktuella i denna
rapport kan detta ofta vara uppfyllt. Flera av funktionerna
i avsnitt 2.2 kan förmodligen realiseras med dessa restrik-
tioner om frågeställningen uppmärksammas i ett tidigt
konstruktionsstadium.

Data som fordrar recovery kan exempelvis utgöras av:

historiska data

manuellt inmatade data

beräknade data med lång beräkningscykel

beräknade data baserade på data enligt ovan

Ett sätt att komma förbi många av problemen med recovery är
att lagra data med redundans, se nästa delavsnitt. Dock kan
inte alla typer av fel klaras på detta sätt. Båda (alla)
redundanta versionerna av data kan förstöras av ett program-
varufel.
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Låt oss studera operativa data med utgångspunkt från figur
8:6. Operativa data är de data som kontrollrumsoperatören
har tillgång t i l l via si t t människa/maskinsystem. "Mattet"
på operativa data kan tänkas vara en kombination av kvan-
t i te ts - och kvalitetsmått.

Operativa data
(kvantitet och kvalitet)

Fel inträffar

Fas a) Degenerering -•

Förlust av data

Fas d) Fortsatt d r i f t

w Tid
Fas c) Återhämtning

Fas b) Utslagning

Figur 8:6. Operativ tillgång till data

Efter det att ett fel har inträffat kan vi utskilja fyra
faser. Beroende på typ av system och typ av fel kan en eller
flera av faserna saknas eller vara försumbar.

a) Degenerering
Felet är ännu ej detekterat. Det finns risk för
felspridning. Kvantitet och kvalitet för operativa
data kan minska långsamt eller snabbt.

b) Utslagning
Felet har konstaterats. Recovery initieras. Förmod-
ligen måste den operativa driften avbrytas en kort
stund för interna tester och initial recovery.
Systemet är därför mer eller mindre utslaget.
Utslagning kan också bero på att datorsystemet måste
repareras.

c) Återhämtning
Den operativa driften kan återtas i begränsad om-
fattning. Recovery är dock ej avslutad.

4
I
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i

I

I

d) Fortsatt drift
Den recovery som är möjlig har genomförts. Felet kan
dock resultera i bestående dataförlust i form av
saknade data eller data av lägre kvalitet
(noggrannhet).

Som tidigare nämnts i andra sammanhang är snabb och säker
feldetektering A och 0.

- Degenereringsfasen är potentiellt farlig
- operatören kan tro på data som är felaktiga

- En mycket tidig detektering av datafel förenklar
recovery och kan innebära att det avbrott som
skisseras i figuren reduceras till ett försumbart
hack i kurvan.

Under degenereringsfasen är risken för felspridning stor. I
första hand skall man undvika att fel sprider sig till
dynamiska data med lång aktualitetstid. Sprider sig felet
till programkod, statiska data eller dynamiska data med kort
aktualitetstid gör det inte så mycket direkt skada, eftersom
recovery är enkel i dessa fall. Dock kan risken för ytter-
ligare felspridning öka, varför all felspridning skall
undvikas.

För att förhindra och lindra verkan av felspridning till
dynamiska data med lång aktualitetstid kan exempelvis
följande principregler tillämpas:

- Undvik data som accumuleras under lång tid -
lagra i stället en rad momentanvärden och beräkna

| det accumulerade värdet vid behov. Förloras några
fåtal värden påverkar det slutresultatet endast i
ringa utsträckning.

- Utforma systemet så att historiskt dataelement ej
kan överskrivas av misstag.

Exempel:
I stället för att direkt lagra dataelementet "DATA"

\ för tiden T genom WRITE (DATA,T) testas först om
det redan finns något dataelement lagrat, dvs:

I READ (TESTDATA,T)
^F TESTDATA == NULL1 THEN WRITE (DATA,T)
ELSE ERROR

Se till att den interna systemtiden ej kan gå fel
eller kan löpa amok (jämför 6.4.6).

Ur operativ synvinkel vill man att utslagningsfasen skall
vara så kort som möjligt och helst ej heller vara total.
Allt för långt gående strävanden i denna riktning försvårar
recovery. Det är i allmänhet lättare att acceptera ett klart
definierat systemavbrott (på upp till några minuter) för att
erhålla en enkel och säker recovery.

"NULL" betecknar icke existerande dataelement
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**************************************************

Det går knappast att göra en tillförlitlig
automatisk recovery om ett datoravbrott kan
anses som långvarigt

**************************************************

Det normala sättet att gardera sig mot långvariga dator-
avbrott är att ha utrustningsmässig redundans. Se vidare
avsnitt 6.5.

Återhämtningen efter ett avbrott (fas c) ingår i recovery-
cykeln. Uppdatering av saknade eller felaktiga data kan ske
automatiskt, t ex ett program återskapar historiska data,
eller vara manuell, t ex operatören måste uppdatera dessa
data.

Recovery kan anses som lyckad om

den genomförts inom specificerad tid

den resulterande dataförlusten (kvantitativt eller
kvalitativt) är försumbar ur tillämpningssynvinkel.

Recovery innebär alltid vissa komplikationer och utgör
därmed en potentiell risk. Därför gäller att

Långa avbrottstider, t ex pga att utrustningar måste repa-
reras, innebär komplikationer för recovery. Avbrottstidens
längd måste relateras till dynamiken i aktuell tillämpning,
dvs oftast dynamiken hos den övervakade processen (kärn-
kraftverket) .

Ett datoravbrott kan anses om kortvarigt som

processens tillstånd ej ändras väsentligt under
avbrottstiden (t ex mätvärden)

det under avbrottstiden ej hinner ske väsentliga
reversibla förlopp (t ex driftindikeringar)

det är oväsentligt när under avbrottstiden som
konstaterade förändringar skett (t ex larm)

För en tillämpning (process) kan ett minutlångt avbrott vara
långvarigt, medan för en annan tillämpning kan ett timslångt
avbrott anses som kortvarigt. ^

4
i
4
4
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* *

* Det är en stor fördel om ett vitalt dator- *
* system kan utformas så att dess funktion är *
* oberoende av dynamiska data med lång aktua- *
* litetstid. *
* *
* *

8.4.2 Allmänt om dataredundans

Redundans i data har två primära syften

motverka förlust av data när lagrade data har
förstörts pga fel i utrustningar eller programvara

- detektera och ev korrigera data som förvanskats pga
fel i utrustningar (främst störningar)

I det första fallet är grundprincipen att samma dataelement
lagras på två ställen, i det andra fallet kompletteras den
binära representationen av ett dataelement med en eller
flera extra bitar för att erhålla önskad datamässig redun-
dans.

Vi skall behandla de båda fallen oberoende av varandra och
bortser här från de blandformer, som kan förekomma. Vi
kallar de båda formerna för minnesredundas respektive data-
redundans . (Anm. Beteckningarna är inte helt lyckade)

8.4.3 Minnesredundans

För programvara och statiska data är det enkelt att skapa
ett tillräckligt antal kopior vid systemutvecklingen resp
datagenereringen. Nya kopior behöver inte skapas under
operativ drift.

Dessa kopior skall vara på olika minnesenheter och skall
förvaras på betryggande satt på olika platser. Tänk på att
det är väsentligt enklare och snabbare att ersätta förstörd
standardutrustning än att ersätta förlorad speciellt ut-
vecklad programvara och installationsunika data.

Dynamiska data som ständigt nybildas inom recoverytiden
behöver ej själva någon redundans i datalagring. De åter-
skapas ju automatiskt.

Dynamiska data med kort aktualitetstid kan dock utgöra
underlag för dynamiska data med längre aktualitetstid och
skulle därför av indikrekta orsaker kunna behöva lagras med
redundans.
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* Fortlöpande lagring av redundanta data behövs *
* endast för dynamiska data och i första hand *
* av data med lång aktualitetstid *
* *
*

För att erhålla tillfredsställande minnesredundans måste
data lagras på olika utrustningsenheter, t ex två skivminnen
eller skivminne-magnetband.

Vi skall först studera redundanta data inom ett och samma
datorsystem. Vi kallar data som används aktivt av program-
varan för primära datâ - och sådana data som har back-up
karaktär för back-up data.

Teoretiskt kan man ha två primära versioner av data. Dock
skulle det kräva speciell hårdvara, som inte finns för
standarddatorer. Alternativt skulle man programvarumassigt
både skriva och läsa till/från båda primärversionerna av
data. Detta komplicerar programvaran och ger påtaglig
overhead. De tillförlitlighetsvinster man uppnår genom
parallell läsning av två primära versioner av data kan
mycket enklare åstadkommas med den typ av redundans som
beskrivs i nästa avsnitt.

Den redundans som i praktiken förekommer är således back-up
data. Sådan back-up kan undanlagras på i princip följande
sätt:

kopiering av primära data

parallell uppdatering av primära data och back-up data

lagring av ändringslogg

Kopiering gör primära data och back-up data identiska men
har främst två nackdelar:

Om det är stora datamängder åtgår stora datorresurser.
Om recoverytiden är kort (några minuter) är det
knappast realistiskt att kopiera alla aktuella
data så ofta.

Under kopiering bör all uppdatering av primära data
blockeras för att det skall finnas en väldefinierad
tidpunkt då primära data och back-up data är iden-
tiska.

Ej att förväxla med data i primärminnet I
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Parallell uppdatering och ändringslogg bokför bara föränd-
ringar och är mindre resurskrävande och kan därför pågå med
kort eller ingen eftersläpning relativt status i primära
data.

Det är oftast lämpligt att kombinera regelbunden kopiering
med ändringslogg under mellantiden, på så sätt går alltid
att relativt snabbt göra recovery till datastatus vid
godtycklig tidpunkt.

Det är vanskligt att enbart lita på parallell uppdatering.
Emellanåt behövs en kopiering från primära till back-up
data.

Vill man gardera sig ytterligare kan man ha back-up på flera
nivåer eller parallella back-up data. Alla kopiorna skall
finnas lagrade i olika utrustningsenheter.

Den vanliga kombinationen primära data i primärminnet och
back-up data på skivminne fordrar i praktiken en ytterligare
back-up 1 Antag att det sker en skivminneskrasch, som
förstör back-up data. I en sådan situation förloras normalt
även primära data i primärminnet.

I en dubbeldatorkonfiguration med fullständig utrustnings-
mässig redundans finns automatiskt en redundans av data. Det
är till och med så att krav på redundans i data tvingar fram
komplicerade dubbeldatorkonfigurationer i stället för två
separata datorsystem, som är tekniskt mycket enklare

8.4.4 Dataredundans

Den dominerande metoden för att detektera obefogade föränd-
ringar i data är att förse data med redundant information i
form av extra bitar per ord eller extra bytes per block av
bytes. Normalt görs detta av hårdvara (eller firmware). Men
rena programvarulösningar kan förekomma vid låga datahan-
teringshastigheter.

Det finns ett stort antal metoder från enkel paritetsbit och
LRC (Longitudinal Redundancy Check) som säkert upptäcker
enbitsfel till mer avancerade feldetekterande och felkorri-
gerande koder.

Hammingavstånd är ett mått på hur inånga bit-förändring som
måste ske för att ett tillåtet värde skall felaktigt tolkas
som ett annat tillåtet värde. Ett större hammingavstånd
innebär ökad redundans (man utnyttjar tillgänglig värderymd
sämre, (jämför fig 8:7). Denna redundans kan utnyttjas på
följande sätt för några olika hammingavstånd:
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Hamming
avstånd

1

2

3

4

5

Möjligheter
korrigering

till detektering resp automatisk
av bitfel

Inga möjligheter att detektera fel

Detektering

Detektering
korrigering

Detektering
detektering
1-bitsfel

Detektering
korrigering

av

av
av

av
av

av
av

1-bitsfel

1,2,4,6...-bitsfel eller
1-bitsfel

1,2,3,5,6...-bitsfel eller
2-bitsfel och korrigering av

1,2,3,4,6,7...-bitsfel eller
både 1- och 2-bitsfel

Utnyttjas ett stort hammingavstånd för automatisk felkorri-
gering för att därmed göra datorsystemet mer feltolerant
minskas drastiskt möjligheterna att säkert detektera fler-
bitsfel I Det går ej att samtidigt uppnå båda fördelarna
till fullo, vilket intuitivt framgår av figur 8:8.

Hammingkoder är matematiskt komplicerade och kan bara
användas för korta bitkombinationer, såsom byte och ord. Vid
lagring av data i primärminnet förekommer det ofta hamming-
kod eller modifierad hammingkod.

För längre bitsträngar används normalt CRC (Cyclic
Redundancy Check). Genom cykliskt logiska kombinationer av
korta bitsträngar i den längre bitsträngen kan en CRC-summa
erhållas. Med vissa antaganden om hur flerbitsfel normalt
uppträder och lämpligt val av cyklisk algoritm kan man
beräkna sannolikheten för upptäckt av mångbitsfel.

CRC är normalt förekommande vid synkron datatransmission
samt vid lagring av data på band och skivminne.

i
i
i
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I

transformation

Ursprunglig värderymd där varje
dataelement representeras av n
bitar. Det finns 2n~1 kombina-
tioner totalt, där alla kombina-
tioner är tillåtna.

Utvidgad värderymd där varje dataelement
har fått m extra bitar. Totalt finns
2tn+n-l kombinationer, varav 2n~1 kombina-
tioner är tillåtna (ringar), övriga är
otillåtna (kryss).

Figur 8:7. Princip för data med redundans

.. Detektering av 1, 2, 3, 6, 7 ... bitsfel:

X O X X X O X X X O X

Värderymd
reducerad
ti l l
tallinje

2. Korrigering av enbitsfel och detektering av 2 bitsfel

a = detekteras som felaktigt värde

b = detekteras som g i l t i g t värde

Figur 8:8. Alternativa sätt att utnyttja haituningavstånd 4
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9. SYSTEM- OCH PROGRAMUTVECKLING

Tidigare analyskapitel har behandlat tillförlitlighet hos
datorsystem utan att närmare diskutera utvecklingsprocessen
för utrustningar och programvara.

Alla fel i programvara är i princip konstruktionsfel (se
avsnitt 7.1). Tillförlitlig programvara kan bara åstadkommas
genom att principer och metoder som leder till detta mål
används. I detta kapitel skall därför system- och program-
utveckling diskuteras med avseende på tillförlitlighet hos
programvara.

Förutom utvecklingsprocessen behandlas programutvecklingen
med avseende på dokumentation samt personal- och organisa-
tionsfrågor.

9.1 BEHOVSANALYS

Utvecklingen av en datorsystemtillämpning från idé till
färdigt operativt system kan grovt indelas i två faser, se
figur 9:1.

Funktionsanalys eller behovsanalys där man
bestämmer vad systemet skall göra, vilka algoritmer
som gäller etc. Detta dokumenteras i en
funktionell specifikation

Utgående från den funktionella specifikationen
realiseras (implementeras) de krävda funktionerna
i ett datorsystem

Praktiskt taget alla diskussioner om tillförlitlighet hos
datorsystem utgår från att den funktionella specifikationen
är riktig. Det finns metoder som mer eller mindre bra kan
sdkerställa att det färdiga datorsystemet uppfyller de
funktionella kravsn.

Däremot saknas det i datorlitteraturen nästan helt och
hållet analyser av hur man garanterar att en funktionell
specifikation verkligen specificerar de intentioner som man
har.

En funktionell specifikation kan ha två klasser av ofull-
komligheter
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BEHOVSANALYS

FUNKTIONS-
SPECIFIKATION

DATOR-
IMPLEMENTERING

FÄRDIGT
DATORSYSTEM

VERIFIERING
AV FUNKTIONER

VERIFIERING
AV
DATORSYSTEM

Figur 9:1. Huvudfaser vid systemutveckling
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Specifikationen kan vara felaktig, dvs specifika-
tionen uppfyller ej de konkreta intentioner som
finns

Specifikationen kan ha brister, dvs fall eller
situationer som borde vara specificerade är ute-
lämnade

Eftersom ett vitalt system skall primärt fungera i extremt
ovanliga eller kanske ej förutsedda situationer är risken
påtaglig att en funktionell specifikation har både fel och
brister.

Det leder till några väsentliga slutsatser för vitala
system.

* *
* *
* 1. Gör ett vitalt system så funktionellt *
* enkelt som möjligt *
* *
* 2. Ägna stora ansträngningar åt att göra *
* specifikationen så komplett som möjligt *
* - behandla alla varianter, undantags- *
* fall ingående *
* *
* 3. Varje finess i en funktion måste vägas *
* mot den ökade komplexitet och därmed *
* minskad tillförlitlighet den medför. *
* *
* *
**************************************************

Detta kan möta psykologiskt motstånd. De flesta tycker det
är intressantare att bygga "luftslott" än att med en bok-
föringsmässig noggrannhet analysera en lång rad mer eller
mindre troliga alternativa händelsekedjor.

Som framgår längre fram i kapitlet är det i princip omöjligt
att fullständigt testa programvara. Detta förhållande
accentuerar kravet på funktionell enkelhet, om man vill
åstadkomma ett system med hög reell tillförlitlighet.

För att säkerställa så korrekta och fullständiga funk-
tionella krav som möjligt bör bl a följande beaktas:

Användare av systemet skall beskrivas. Deras
erfarenhetsbakgrund och roll relativt systemet
bör fastläggas.

De funktionella kraven skall bl a omfatta

Användarens funktionskrav, om möjligt beskrivna
på ett formaliserat sätt
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Referenser till de olika dokument som är underlag
till kraven

Drift- och underhållskrav samt krav på konstruk-
tion. Dessa kan omfatta t ex prestanda,
kompatibilitet, säkerhets- och tillförlitlighets-
krav

Funktionerna skall göras så enkla som möjligt. De
skall utarbetas i samverkan mellan berörda parter, dvs

Projektledare

Operatörer

Driftsansvariga

Konstruktörer

Drifts- och underhållspersonal

Säkerhetsansvariga
i

Endast verifierbara funktionskrav skall ställas (ord
som god, snabb, hög, låg osv skall undvikas). Alla (
funktionskrav skall kritiskt granskas med avseende
på att de är

Relevanta

Kompletta {

Nödvändiga

Verifierbara

Funktionerna skall om möjligt göras transparenta
relativt processens olika tillstånd. Detta möjlig-
gör verifiering under normala driftsförhållanden.
Den normala driftens ytterligare "avlusning" av å
programfel gäller då även för onormala driftsitua-
tioner.

i
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9.2 SYSTEMUTVECKLINGSPROCESSEN

Behovsanalysen är helt och hållet tillämpningsorienterad och
anger ej hur uppställda krav och önskemål skall realiseras.
Detta kan ske i form av ett datorsystem eller på annat sätt
(t ex konventionella utrustningar eller ändrade manuella
rutiner).

Antag att behovsanalysen utmynnar i krav och önskemål som
leder till en datorsystemrealisering. Framtagning av en
datorsystemlösning utgående ifrån funktionella krav fram
till och med driftklart system brukar kallas systemutveck-
lingsprocessen .

Normalt brukar man för åtminstone systemnivå II och III
utnyttja befintliga datorutrustningar och systemprogramvara.
Se motiveringar för detta i avsnitten 5.6 och 7.3.3.

Systemutvecklingen reduceras därför till

- val av datorutrustning med systemprogramvara och
ev övrig standardprogramvara

utveckling av tillämpningsprogramvara för aktuell
tillämpning.

Ur programvarusynpunkt utgör utrustningar och standardpro-
gramvara verktyg för att med hjälp av tillämpningsprogram-
vara realisera uppsatta krav, se figur 9:2.

System- och programutveckling som skall diskuteras här avser
den tillämpningsprogramvara, som tas fram för ett särskilt
projekt. Minst samma krav måste naturligtvis ställas på
utvecklingen av den standardprogramvara, som skall användas.
Eftersom den redan finns blir det främst en fråga om veri-
fiering av dess egenskaper.

Observera att tillförlitlighet för programvara ej kan
åstadkommas i efterhand utan den måste åstadkommas genom att
under utvecklingen använda metoder och principer som leder
till detta mål.

**************************************************
* *
* *
* Tillförlitlighet för programsystem är en *
* konstruktionsegenskap som endast kan skapas *
* i samband med utvecklingen. *
* *
* *
**************************************************
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Figur 9:2 Samband mellan olika systemdelar
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>

)

)

>

Framtagning av programvara måste ske i projektform med klart
definierade mål och resurser (personal, tid etc). Projektet
skall indelas i faser. Det existerar ett antal varianter av
på vilket sätt ett programvaruprojekt kan indelas i faser
och vad dokumentationen från varje fas skall omfatta. Valet
av programutvecklingsmodell är viktigt och skall bl a göras
med hänsyn till erfarenhet och kunskap hos systemutveck-
lingspersonalen. Modellen måste sedan användas konsekvent
under hela projektet.

Figur 9:3 visar faserna i den programutvecklingsmodell som
framställningen kommer att baseras på. Fas 1 utgör behovs-
analysen enligt föregående avsnitt. Själva programutveck-
lingen utgörs av faserna 2-7. Resursfördelningen för större
programsystem eller programsystem med höga tillförlitlig-
hetskrav visar några intressanta förhållanden som kräver en
närmare kommentar. Resurser är här främst tid och kostnader,
dvs ett mått på insatsbehov.

Endast 20% av utvecklingsresurserna används för modul-
kodning. Den oinvigde kan lätt tro att programutveck-
ling endast omfattar själva programkodningen.

Huvudparten av utvecklingsresurserna ägnas (bör ägnas)
åt specificering av systemet på olika nivåer och sedan
uttestning att specificerade krav har uppfyllts. Man
kan säga att summan av specificeringsfåsen och test,
systemintegration och leveransprov utgör 80% av
utvecklingsresurserna, dvs om mindre tid ägnas speci-
ficeringen, får man med all säkerhet ägna mer tid åt
uttestningsfaserna.

Till vänster i figuren finns kontrollslingor angivna.
Här ser man t ex att ett fel i modulutvecklingen
upptäcks (borde upptäckas) under moduluttestningen,
medan en felaktig systemspecifikation troligen ej
upptäcks förrän under leveransprovningen.

Att åtgärda fel i systemspecificeringen som upptäcks
vid leveransprovningen medför en mindre väl genom-
arbetad och strukturerad systemlösning än om system-

k specifikationen var korrekt från början.

k - Hela resursbehovet för utvecklingen kan i många fall
utgöra endast ca 50% av systemets resursbehov under
sin livstid. Detta indikerar Iken betydelse funk-

k tioner för underhåll och modi jringar måste till-
mätas.
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Kontroll slingor Arbetsfaser
Resursfördelning

Utveckling Livscykel
10 år

1. Behovsanalys

/ F u n k t i o n s - 7
/ specifikation /

I
2. Systemspecificering

/ System- /
/ specifikation /

JL
3. Programsystemutformning

/ Systemstruktur /

Programstruktur /

4. Modul utveckling J
5. Modul testning

6. Systemintegration

X
7. Leveransprovning

8. Operativ drift

/ U n d e r h å l l 7
/ Modifiering /

40%

40%

20%

40%

60%

Figur 9:3. System- och programutvecklingsprocessen
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Det är väsentligt för slutresultatet att varje fas slutförs
och godkänns innan nästkommande fas påbörjas. Ändringar i
tidigare faser är mycket resurskrävande, vilket illustreras
av figur 9:4. Figuren visar att det krävs tusentals gånger
större resurser att åtgärda ett fel i funktionsspecifika-
tionen som upptäcks först vid systemintegrationen än om
felet upptäcktes redan vid behovsanalysen.

Alla omfattande ändringar innebär även potentiella risker
för följdfel, varför tillförlitligheten hos slutprodukten
blir lidande om resultatet från tidigare utvecklingsfaser
ändras.

**************************************************
*
*
* Utvecklingen bör ske så att behovet av
* ändringar i resultat från tidigare utveck-
* lingsfaser minimeras.
*

**************************************************

Även på vilket sätt ett programvaruprojekt genomförs har
stor' betydelse för den slutliga produkten.

Det finns ett talesätt inom systemutvecklingsbranschen som
lyder "Ett system är till 90% klart under 90% av tiden". Vad
betyder det ? Lat oss titta på figur 9:5.

För ett mindre väl skött utvecklingsprojekt kan resursbeho-
vet i de olika faserna se ut som den heldragna kurvan. I
slutet av modulutvecklingsfasen befinner man sig vid A, dvs
på planerad tid och resurskurva.

De tidigare faserna är dock misskötta. Många 'trevliga'
överraskningar återstår i projektet. Tids- och resursbris-
terna blir akuta.

**************************************************
* *
* *
* Tids- och resursbrist är ett av de största *
* hoten mot tillförlitligheten hos program- *
* vara. *
* *
* *
**************************************************
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Figur 9:4. Resursbehov för ändringsarbeten.
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Utvecklingsfas

Figur 9:5. Resursbehov under programutveckling
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Ovanstående allmänna diskussioner om system- och programut-
I veckling vill visa på hur svår och komplex programutveck-
' lingsprocessen är.

* För utveckling av tillförlitlig programvara fordras att man
* bemästrar denna komplexa process. De olika faserna i pro-

gramutvecklingen kommer nu att diskuteras närmare.

I

9.3 SYSTEMSPECIFICERING

9.3.1 Detaljerade funktionella krav

Den första fasen i ett programutvecklingsprojekt är utar-
betandet av detaljerade funktionella krav. Det förutsätts
att man tidigare i en behovsanalys har utarbetat övergrip-
ande krav. Förutom funktionella krav kan konstruktions-
begränsningar i form av konstruktions-, drift-och under-
hållskrav gälla.

Formaliserade metoder och strukturerad konstruktion och
utveckling är A och O för utveckling av tillförlitlig
programvara. Strukturerad konstruktion innebär här även
hierarkiskt angreppssätt. En hierarkisk uppdelning innebär
bl a

En schematisk uppdelning av system i delsystem

Detaljer på underliggande nivåer kan utelämnas

Ger inblandade en acceptabel intellektuell informa-
tionsmängd, som måste behandlas samtidigt på varje
nivå.

9.3.2 Formella metoder

För funktionell specifisering har under senare tid utar-
betats ett antal formella metoder

HIPP (Hierarchy plus Input-Process-Output)

Metoden är utvecklad av IBM <IBM74> och har även fått viss
spridning utanför IBM. Metoden kan användas i alla faser av
systemutveckling. HIPO består av en uppsättning diagram, som
grafiskt beskriver funktioner från övergripande nivå ner
till detaljnivå i en hierarkisk struktur. Metoden består av
följande delar (tillämpade på funktionsspecificeringen):

Visuell innehållstabell

Översiktliga funktionsdiagram
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Detaljerade funktionsdiagram

Appendix

Den visuella innehållstabelien består av:

A. Strukturdiagram. Blockdiagram över funktioner och
deras samband, se figur 9:6.

B. Kommunikationstabell. Anger i allmänna termer data
som måste överföras mellan olika funktioner

C. Funktionsbeskrivning. Beskriver kortfattat varje
funktion

Översiktliga funktionsdiagram beskriver varje funktion i
indata, bearbetning och utdata, se figur 9:7.

Detaljerade funktionsdiagram beskriver i detalj hur varje
funktion skall implementeras med referenser till Appendix.

Appendix finns ned till modulutvecklingsfasen och innehåller
t ex

Variabelnamn

Databasstruktur, layout

Beslutstabeller

Metoden kan endast behandla funktionella krav. Andra krav av
typen tillgänglighet, svarstider osv måste specificeras
separat.

Processtyrmatriser

En metod som är väl lämpad för realtidsapplikationer är
processtyrmatrisen.

Funktionerna beskrivs genom en matris, processtyrmatrisen,
se figur 9.8.
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1.1
Delfunktion
1

1.
Funktion A

1.2
Delfunktion
2

1.3.1

• • •

1.3
Delfunktion
3

1.3.2

• • •

1.4
Delfunktion
4

1.3.3

* • •

Figur 9:6. Strukturdiagram över funktioner (HIPO)

Indata Process Utdata

Beskriver
indatatyper

- manuella data

- processdata

Beskriver
utdata

- processbild
- utskrift

Figur 9:7. Översiktligt funktionsdiagrant (HIPO)
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®
Styrstruktur

Output (D)
till ^
styrningen

Figur 9:8. Processtyrmatris

Funktionerna delas in i behandlingsfunktioner och styrfunk-
tioner. Behandlingsfunktionen utför den behandling av data
som skall ske, medan styrfunktionerna styr exekveringen och
sambandet mellan olika behandlingsfunktioner.För varje
behandlingsfunktion anges indata och utdata i matrisdelen A.
Styrstrukturen, dvs i vilken ordning de olika funktionerna
skall utföras, bestäms av delmatrisen B. Indata till de
olika styrfunktionerna anges i matrisdel C. Olika hopp mm
beroende på styrfunktionen definieras i matrisdel D.

Styrmatrisen kan på detta sätt beskriva

- Funktion

Styrvillkor, styrstruktur

In/ut-data

Styrmatrisen anger alltså också styrningen med avseende på
in- och utdata.

Processtyrmatrisen lämpar sig väl för vidare bearbetning i
dator. Där kan rutinuppgifter utföras av typen

Kontroll av motsägande villkor

Omstrukturering för bättre läsbarhet

Sammanställning av uppgifter från flera matriser

Vid långt driven automatisering kan även programkod
framställas av dator.



163

Processtyrmatriser kan användas vid olika faser av system-
utvecklingen. Från funktionella krav ner till modulutveck
lingen.

ASEA's Systenunatriser är en variant av processtyrmatriser.

SADT

SofTech, USA, har utvecklat ett system för systemanalys och
design. Metoden kan även användas för funktionell kravspeci-
fikation <ROSS77>.

SADT består av ett antal metoder för att genomföra ett
programutvecklingsprojekt. Metoderna är utformade för att
ge;

Strukturerat tänkande

Modularisering

Löpande dokumentation av resultat

Kontroll av delresultat genom granskning- och
godkännandeprocedurer

Man använder sig även av en grafisk teknik med diagram,
rutor och pilar. För funktionsbeskrivningarna är rutor
processer och pilar data. För beskrivningar av dataflöden
anger rutorna data och pilarna processer. Diagram byggs
sedan hierarkiskt upp av rutor och pilar i olika detal-
jeringsnivåer.

SREP

TRW, USA, har byggt upp ett specifikationsspråk RSL
(Requirement Statement Language) och en analysator REVS
(Requirements Eva. uation and Validation System) tillsammans
med ett databassyftam. Detta utgör tillsammans SREP
<ALFO77>.

SREP lämpar sig bäst för realtidsapplikationer. För att
använda derna metod fordras tillgång till både denna
programvara och lämplig maskinvara.

Strukturerad svenska

Detta är en travestering av en metod som kallas "structured
english", <GLAS79>. Metoden går ut på att beskriva funk-
tionskrav på ett formaliserat sätt, t ex
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SPEC

INDATA (lista på indata)
UTDATA (lista på utdata)
BEARBETNING (verbal beskrivning, framför allt

verb, på bearbetningen)
BEGRÄNSNINGAR (lista på begränsningar)

SLUT-SPEC

på så sätt kan en formaliserad funktionsbeskrivning erhållas
som samtidigt kan läsas och förstås av en ej datororien-
terad, t ex användaren.

Automatiska system för funktionsspecifikation

Forskning och utveckling av generella system för kravdefini-
tion pågår. Dessa har hittillt. använts i vissa speciella
mycket avgränsade tillämpningar. Exempel på sådana system är |
Information Algebra, ADS och TAG, se <TEIC72>.

SAMMANFATTNING

Det finns ett antal olika metoder för funktionell kravspeci- i
fikati-in. Deras fördel framför 'normal' svenska är

Ger en 'naturlig' strukturering och hierarkiskt i
synsätt.

Kan medverka till att undvika missförstånd, icke i
stringenta krav, icke verifierbara krav osv.

En stor del av felen som återstår efter uttestningsfasen i
beror på missförstånd eller oklarheter i den funktionella
specifikationen. För att reducera dessa fel till ett minimum
är det nödvändigt att använda formaliserade metoder vid den å
funktionella kravspecifikationen.

Vilken metod som väljs måste bedömas från fall till fall å
beroende på bla tidigare erfarenheter, tillgängliga metoder,
vilken metod som skall användas under programsystemutform-
ningen och modulutvecklingen. Man måste även tänka på att å
metoden skall accepteras av inblandade med olika erfaren-
hetsbakgrund, dvs användare och systemkonstruktörer.

4
i
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t
9.3.3 Övriga systemkrav

I För själva systemkonstruktionen måste övriga systemkrav

definieras. Exempel på sådana systemkrav är

, - Tillförlitlighet

Effektivitet

Säkerhet

I - Svarstider

Man bör även fastställa projektmässiga systemkrav av typen

Tidplan

| - Kostnader

Testomfattning

Systemkraven innebär alltid en kompromiss mellan motstrid-
ande krav. Bland dessa krav finns tillförlitlighet. Här

k skall kravet på tillförlitlighet diskuteras i förhållande
till övriga vanliga systemkrav.

Generalitet

t Krav på generalitet i ett system måste alltid användas med
stor försiktighet. Tillförlitlighet och generalitet är
motstridande krav, eftersom generalitet medför ökad kom-

\ plexitet. För att erhålla god tillförlitlighet måste man
begränsa krav på generalitet så mycket som möjligt. Möjlig-
het att. skapa transparenta funktioner kan dock vara en typ

k av generalitet, som står i överensstämmelse med krav på
tillförlitlighet.

Människa/maskin kommunikation

| För att erhålla god människa/maskin kommunikation måste i
regel systemet göras mer komplext. Men ett system med god
människa/maskin kommunikation medför i regel färre felaktiga

k åtgärder från användaren (operatören) och därför mindre risk
för fel, dvs högre tillförlitlighet.

i Totalt kan man anse att god människa/maskin kommunikation
befrämjar hög tillförlitlighet.

Modifierbarhet

k Något förvånande är modifierbarhet i överensstämmelse med
hög tillförlitlighet. Under ett systems livstid kominer
alltid behov av förändringar och utbyggnad att dyka upp.

k Alla förändringar i ett befintligt system medför ri3k för
fel. Risken är dock mindre om förändringen kan göras i form
av tillägg, än om man måste ändra i det befintliga systemet.
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Underhållskrav

Krav på att systemet skall kunna underhållas på ett enkelt
sätt står i överensstämmelse med hög tillförlitlighet.
Underhållskrav på dokumentation, modularisering osv ger
också högre tillförlitlighet.

Dokumentation

Dokumentationen av ett system används under utveckling,
drift och underhåll av systemet. God dokumentation minskar
misstag i informationsöverföring mellan utvecklare, an-
vändare och/eller underhållspersonal. Bra dokumentation står
därför i överensstämmelse med hög tillförlitlighet.

Kostnader *

Allmänt gäller att upp till 50% av livstidskostnaden för ett
programvarusystem utgörs av drifts- och underhållskostnader.
Ett system med hög tillförlitlighet har få fel och är med
all säkerhet väl strukturerat och modulariserat. Det får
därför låga underhållskostnader, dvs tillförlitlighet och
låga kostnader är överensstämmande.

För system med mycket höga tillförlitlighetskrav, som t ex
datorsystem för kontrollrum i kärnkraftverk, torde kost-
naderna för den höga tillförlitligheten ej resultera i
motsvarande lägre underhållskostnad.

Tidplan

Många systemutvecklingsprojeVt blir försenade. Det beror
ofta på problem under test- och integrationsfaserna. Dvs man
upptäcker fel eller brister som beror på misstag i tidigare
utvecklingsfaser. Krav på hög tillförlitlighet ställer
enligt vad som diskuterats här stora krav på själva utveck-
lingsprocessen. Man har bl a ägnat stor omsorg åt specifi-
kations- och designfaserna. Detta bör i sin tur medföra
mindre problem under slutskedet av projektet. Höga tillför-
litlighetskrav medför att man redan från början måste arbeta
med väl tilltagen tid för test och integration.

Prestanda

Med prestanda avses effektivitet i form av exekveringstider,
svarstider, minnesbehov osv. Hög tillförlitlighet medför
systemlösningar där man kan få ge avkall på exekverings-
tider, minnesbehov m m.
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Sammanfattningsvis kan sägas att om hög tillförlitlighet
skall uppnås får man göra avkall på generalitet, kostnader
och prestanda medan människa/maskin kommunikation, utbygg-
barhet, underhållsmässighet och dokumentation är i överens-
stämmelse med tillförlitlighetskraven.

9.3.4 Verifiering av systemspecifikationen

Sedan detaljerade funktionskrav och övriga systemkrav har
fastställts i en systemspecifikation kan den fortsatta
utvecklingen utföras av systemkonstruktören. Detta sker då
ofta med liten involvering av användaren. Att verifiera och
godkänna systemspecifikationen är därför en kritisk punkt i
utvecklingen av ett datorsystem. Det är viktigt att veri-
fieringen sker under sådana former att upptäckt av fel och
brister mottages positivt av konstruktörerna. Det finns ett
antal metoder, som kan användas under verifieringsfasen.

N-l och N+l förankring

Resultatet i en utvecklingsfas (N) bör förankras hos före-
gående (N-l) och efterföljande (N+l) fas. I detta fall skall
kraven förankras hos såväl användare som systemkcnstruk-
törer. Användaren skall kontrollera att alla hans krav är
uppfyllda och att ingenting saknas (efter de kompromisser
som utarbetandet av kraven medfört). Systemkonstruktören
skall gå igenom att alla krav är realiserbara, icke mot-
stridiga.

Simulering

Simulering är en effektiv metod för verifiering av krav. Det
kan göras manuellt eller med hjälp av terminal, process-
ingångar eller liknande.

Manuell simulering (walk-throughs) kan göras genom att någon
som ej har gjort systemspecifikationen sätter upp testfall
med riktiga och felaktiga indata. Sedan går man igenom vad
som händer för olika indatafall. Genomgången skall göras
tillsammans med den som formulerat kraven. Simuleringen bör
göras för varje er.skild funktion och för den kombination av
fun', tioner, som kan bli aktuell i operativ drift.

För system med operatörsinterface i form av terminaler,
funktionstangentbord eller liknande kan man även via enkla
program och 'manuell dator' simulera olika driftsfall.
Fördelen med denna metod är att man kan skapa realistiska
driftsituationer, som kan göra att man upptäcker fel eller
brister som annars ej skulle upptäckas.
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9.4

9.4.1

PROGRAMSYSTEMUTFORMNING

Programsystemutformningen kan delas in i två huvudmoment:

Utformning av systemstruktur

- Utformning av programstruktur

Systemstruktur

Den första fasen i systemutformningsarbetet är en grov
uppdelning av systemet i ett antal delsystem. Här finns ett
antal metoder, som fått viss spridning.

Tidigare nämnda HIPO och Processtyrmatiser är några av dem,
se avsnitt 9.3.2.

En annan metod som ofta används, fastän kanske ej i sin
striktaste form, är att arbeta med ett antal abstraktions-
nivåer. Metoden kan tillämpas tillsammans med top-down
filosofi. Man kan då bygga upp en systemstruktur i ett antal
nivåer från den mest översiktliga (mot användaren) till den
mest detaljerade (mot maskinvara och standard programvara).
I sin mest strikta form får varje nivå endast kommunicera
med närmast lägre nivå, se figur 9:9.

Användare Användare

Nivå N

Nivå 1

Nivå 0

Datorsystem

Nivå N
i

Nivå 1
> i

r
Nivå 0
• t

—v.

>

/-

Datorsystem

Figur 9;9. Systemstrukturer
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Metoden kan konkretiseras med t ex WARNIER-ORR diagram
<ORR77>, <WARN74> se figur 9:10 och 9:11.

Exempel på strukturerade data

Kort i
en <\
kortlek

Spader

Hjärter

Ruter

Klöver

r Målare J

+

Icke
målare

Knekt
Dam
Kung

. Ess

r2
3
4
5
6
7
8
9
10

Figur 9:10. Exempel på strukturerade data beskrivna med
WARNIER-ORR diagram

Nej Ja

©

P1

Ä är lika med 'icke A'
(+) är antingen eller

Figur 9:11. Exempel på strukturering av logiska samband med
WARNIER-ORR diagram
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Ett annat alternativ är att skapa ett antal fristående
delsystem <BALZ71, BALZ73>. Delsystemen (processerna) beror
på funktionskraven. Varje process kommunicerar med andra
delsystem genom att skicka/ta emot datapaket via datakana-
ler. Fördelning av resurser för delsystem sker genom kömeka-
nismer.

Indata-
kanal Process

Utdata-
kanal

fr
Indata-
kanal

Figur 9:12. Processens relation till in- och utdata

Metoden tillåter processer på olika abstraktionsnivåer.
Varje process kan betraktas som fristående.

Man kan även kombinera ovan nämnda metoder. Ingen enskild
metod har fått särskilt stor spridning utan det är mycket av
'sunt förnuft' och på senare tid 'top-down' tänkande som
karaktäriserar utformningen av systemstrukturen.

Eftersom det inte finns några enhetliga metoder för ut-
veckling av systemstrukturen, finns ej heller enhetliga
verifieringsprinciper. Verifiering genom "N-l och N+l-
förankring" eller skrivbordssimulering (walk-throu) är
möjlig.

9.4.2 Programstruktur

Nästa steg i utformningen är att från systemstrukturen
utforma en programstruktur. Detta är kanske den viktigaste
fasen för att skapa tillförlitlig programvara. Nu skall
systemstrukturen brytas ned i ett antal programmoduler.
Nedbrytningen baseras på funktionell nedbrytning, intuitiv
känsla för det resulterande systemet m m. Målsättningen är
att erhålla så enkel programstruktur som möjligt. Detta
medför enligt vad som tidigare nämnts ökad tillförlitlighet
och underhållsmässighet (Composite design <MYER75>).
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För att erhålla en modularisering som medför minsta möjliga
komplexitet skall man försöka uppnå följande egenskaper för
modulerna. (En modul är t ex en subrutin eller liknande som
kan kompileras, testas m m som en fristående enhet.)

I. Oberoende

En modul bör endast innehålla en funktion eller
delfunktion. För att modulen skall bli oberoende skall
den ha så få kopplingar som möjligt till andra modu-
ler. Detta medför i regel starka kopplingar inom
modulen.

II. Godhet

En moduls godhet beror på dess egenskaper. Några
egenskaper skall här anges där den första egenskapen
ger bästa godhet osv. (Se även avsnitt 7.2.2)

- Funktionell styrka

- Informationsmässig styrka

- Kommunikatorisk styrka

- Procedurmässig styrka

Grundmässig styrka

Logisk styrka

Tillfällig styrka

III. Koppling

För att modulerna skall vara så fristående som möjligt
skall kopplingen mellan dem vara så lös som möjligt.
Koppling genom gemensamma dataareor skall undvikas.
Den bästa kopplingen mellan två moduler är via anrops-
parametrar. Detta skall eftersträvas där så är möj-
ligt.

IV Övrigt

Övriga riktliner för moduler som skall eftersträvas
är:

Modulerna skall ha begränsad storlek. 10-100 rader
i högnivåspråk. Detta bl a för att rfullständig ut-
testning skall vara möjlig. Modulens logik skall
vara självklar.

•
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Modulerna skall vara oberoende, dvs den skall ej
ha nägon form av minne för data från tidigare
anrop. Varje gång den anropas med en viss upp-
sättning inparametrar skall den ge samma resul-
tat.

För att verifiera programstrukturen finns några olika
metoder:

N-l och N+l granskning

Det betyder här en granskning av de som gjort system-
specifikationen och av de som sedan skall göra
modulutvecklingen med avseende på ändamålsenlighet,
läsbarhet, kompatibilitet, tillförlitlighet m m.

Konstruktionsgranskning

En fristående grupp (person) granskar konstruktionen
m a p vad som diskuterats ovan. Detta kallas ibland
PDR (Preliminary Design Review) och den slutliga
granskningen CDR (Critical Design Review)

Simulering

Skrivbordssimulering (walk-throus) är den tredje
metoden som kan användas. Den sker i princip på
samma sätt som vad som diskuterats i tidigare
avsnitt.

9.5 MODULUTVECKLING

För programsystem med höga krav på tillförlitlighet måste
hänsyn till detta tas genom ett antal principer, som bör
tillämpas vid modulutformningen.

Vägledande för modulutformningen bör bara

'Ömsesidig misstänksamhet'. Varje modul skall
betrakta externa data med största misstänksamhet
och därför testa dessa grundligt (typ av data,
gränser, redundanta data m m)

Felsökning. Varje modul bör innehålla åtgärder för
att åtgärda och isolera fel så tidigt som möjligt. De
har då gjort minsta skadan. Felen som ej åtgärdas inom
modulen skall alltså rapporteras så tidigt som möj-
ligt. Övriga åtgärder måste bedömas från fall till
fall.

Kontroll och upptäckt av fel underlättas om redun-
dans byggs in i data och program.
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En annan möjlighet är att skapa särskilda moduler som aktivt
söker efter fel i systemet genom att kontrollera tabeller,
att minnesareor är knutna till tasks osv. Dessa moduler kan
t ex aktiveras då systemet har ledig kapacitet om modulerna
läggs på lägsta prioritet.

Att korrigera för programfel som upptäckts vid exekveringen
är generellt mycket svårt. Det är i regel endast ett fåtal
feltyper som kan åtgärdas och dessa funktioner kan bli
ganska komplexa. Eftersom dessa feltyper måste förutses är
det ofta bättre att satsa på åtgärder för att undvika dessa
fel.

Om fel uppstår skall dessa göra så liten skada som möjligt.
Man måste kunna isolera fel. Exempel på sådan felisolering
är

Applikationsprogram och operativsystem (task) kan
ej nå utanför sin fördefinierade minnesarea. Ett
fel i ett program kan ej orsaka fel i operativsystem
eller andra program.

Program och data är åtskilda i en 'task'.

Det avgörande här är de skyddsmekanismer som systemets
standardprogramvara av typen operativsystem m m är utrustade
med.

Det är nu hög tid att välja programspråk. Generellt kan
sägas att man skall välja så högtstående språk som möjligt.
Programmering i assembler skall undvikas där så är möjligt.
Programutveckling i assembler fokuserar insatserna på mera
maskinnära detaljer (adressmekanismer osv) än att lösa de
funktioner som en modul skall utföra. Vid val av program-
språk måste hänsyn tas till

Tillgång till väl beprövad och tillförlitlig
kompilator och run-time system för aktuell dator

Möjlighet att göra strukturerade program i språket

Programmerarnas kunskap om språket

Så kallad strukturerad programmering bör användas. Metoden
har numera blivit allmänt accept'rad och fått vid spridning.
Den kallas ibland 'programmering utan GOTO-satser'. Ett
strukturerat program är uppbyggt av byggstenar enligt figur
9:13.

Vissa av dessa byggstenar saknas i en del språk (t ex
tidigare versioner av FORTRAN). För dessa språk finns ofta
förprocessorer som kan hantera dessa kommandon och omvandla
dessa till giltig kod för språkets kompilator.

Förutom dessa regler brukar strukturerad programmering ofta
förknippas med

Varje modul har en ingång och en utgång
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Sekvenser

VAL ( IF THEN ELSE)

LOOPAR

(DO WHILE)

(DO UNTIL)

ALTERNATIV

(CASE)

Figur 9:13. Byggstenar i strukturerade program
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Enkel och rättfram lösning av modulens uppgifter

GOTO-satser undviks där så är möjligt

Själva programmeringen bör utföras med

- Meningsfulla och enhetliga variabelnamn i hela
systemet. Deklarera alla variabler.

Undvikande av 'smarta* lösningar

Hellre läsbara program än effektiva. Om effektiva
lösningar måste uppnås - gör det senare där det
behövs.

Programutvecklingen kan utföras genom stegvis detaljering.
Man börjar på högsta nivån i strukturerad prosa med nyckel-
ord av typen DO WHILE, IF THEN ELSE OSV. Här kan också
WARNIER-CRR diagram vara användbara <WARN74>, se avsnitt
9.4.1.

9.6 TESTNING OCH SYSTEMINTEGRATION

9.6.1 Exempel på testning av ett program

För att ge läsaren en insikt i problematiken och komplexi-
teten i testningen skall hJ»r återges ett exempel hämtat från
<MYER79 >.

Problemet är att testa ett litet program:

Programmet läser in tre heltal från hålkort. De tre
talen tolkas som längden på sidorna i en triangel.

Programmet skall bestämma om triangeln är oliksidig,
liksidig eller likbent och skriva ut ett meddelande
om detta.

Skriv ner alla olika testfall (dvs testdata) som fordras för
att adekvat testa detta program. När detta är gjort jämför
med nedanstående förteckning av testfall.

1. Testfall för en giltig oliksidig triangel (Observera
att sidorna måste bilda en triangel, t ex 1, 2, 3
går ej).

2. Testfall för en giltig liksidig triangel

3. Testfall för en giltig likbent triangel

4. Minst 3 testfall, som representerar giltiga likbenta
trianglar med två lika sidor (t ex 3,3,4; 3,4,3 och
4,3,3)
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5. Testfall där en sida är O

6. Testfall för negativa sidor

7. Testfall med tre heltal skilda från 0 där summan
av två sidor är lika med den tredje (blir ingen
triangel)

8. Minst 3 testfall av typ 7 med permutering av
den långa sidan (1,2,3; 1,3,2; 3,1,2)

9. Testfall med tre heltal >0 där summan av två av
talen är mindre än det tredje

10. Testfall enligt 9 med permutation av platsen för
den längsta sidan

11. Testfall med alla sidor 0

12. Testfall, minst ett där talen ej är heltal

13. Testfall, minst ett, med fel antal parametrar

14. Finns utskrifter definierad för ovanstående testfall ?

Ovan nämnda testfall garanterar ej ett felfritt program men
tar troligen de flesta felen (testerna representerar fel som
har inträffat i olika versioner av programmet).

Hur många av dessa testfall hade Ni med ? Om Ni bara hade
med ett fåtal av dessa testfall är Ni i gott sällskap.
Mycket erfarna programmerare har vid prov täckt in 7-8 av
dessa möjliga 14 testfall.

Ovanstående exempel har tagits med för att visa hur svårt
det är att testa även ett mycket litet program. Hur svårt
skall det då ej vara att testa ett programsystem för t ex
kontrollrum i kärnkraftverk I?

9.6.2 Allmänt om testning

Testning är den mest underskattade delen av programkonstruk-
tionen. Den upptar upp till 50% av resurserna för program-
konstruktion. Talesätt av typen 'ett system är till 90%
klart under 90% av tiden' beror till stor del på en under-
skattning av resursbehovet för test och åtgärdande av de fel
som framkommer under testningen.

Testning är processen att exekvera program/funktioner med
målsättningen att finna fel. Det är alltså en destruktiv
process som många tycker är svår. Den som har gjort en modul
eller funktion vill genom testning visa att det ej finns
fel.
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* Testning skall ha som målsättning att *
* visa att det finns fel. Testning måste *
* därför utföras av personal som ej utvecklat *
* programmet. *
* *
* *
**************************************************

Man kan aldrig uppnå hög tillförlitlighet i program/system
enbart ĝ noia omfattande testning. Hög tillförlitlighet kan
endast uppnås genom att hela systemkonstruktonen sker med
målsättningen att uppnå hög tillförlitlighet.

Ett av de svåraste problemen vid '•estnincj är att avgöra när
man skall avbryta testningen. Som tidigare nämnts kan man
aldrig upptäcka alla fel. I de flesta fall är det yttre
omständigheter som resurser eller tidplan som avgör när
testningen skall avbrytas. Ett bättre kriterium är att
avbryta testningen när antalet funna fel per tidsenhet
kommer ner till en förutbestämd nivå. 3e även avsnitt 7.4
som diskuterar metoder för tillförlitlighetsprediktering av
programvara.

9.6.3 Teststrategier

Här skall några olika strategier för testningen anges
<MYER79>, först ytterligheterna.

Input/output-styrd testning (black-box)

Det som skall testas betraktas som en svart låda. Testningen
sker utan hänsyn till den interna strukturen. Testdata och
testresultat bedöms enbart utifrån specifikationer, in- och
utdata. Cm alla giltiga (och även ogiltiga) indata skall
testas utan hänsyn till den interna strukturen blir antalet
kombinationer som skall täckas in orimligt storu även för en
liten modul (utan kunskap om den interna strukturen kan ej
ett intelligent urval av testdata göras). Detta är ej i
överensstämmelse med ekonomisk testning, dvs maximalt antal
funna fal rned minsta möjliga antal testfall.

Logikstyrd testning (white-box)

Detta är den andra ytterligheten. Testfallen utformas enbart
ned hänsyn till den logiska strukturen (i sin mest extrema
form). Testfall skapas med omfattande testning av dlla vägar
i ett program. Problemet är att även för ett litet program
blir antal ;t möjliga vägar genom ett program snabbt orimligt
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stort (här måste även alla loopar ingå). Ett annat problem
är att denna metod ej alltid avslöjar vägar eller logik scm
saknas.

Den bästa strategien torde vara en kombination av nämnda
båda strategier. Dvs teststrategien måste baseras på såväl
specifikationen, in- och utdata som på den interna struk-
turen.

9.6.4 Konstruktion av testfall

Målsättningen måste vara att med minst möjliga antal test-
fall finna mesta möjliga antal fel. Det gäller därför att
utforma testfallen så att varje testfa.11 testar så många
delar som möjligt. Här skall kort nämnas några metoder som
kompletterar varandra med såväl logikstyrd som input/output-
styrd teststrategi.

Logikbaserad testning

Även om ej alla vägar i ett program kan testas bör man minst
utforma testfall så att alla instruktioner exekveras åtmin-
stone en gång. En mer omfattande testning bör täcka in alla
utgångar ur villkorssatser (IF, DO, PERFORM, UNTIL osv) dvs
såväl sanna som falska resultat.

Klassning av indata

Med hjälp av specifikationen och intern struktur kan indata
delas in i ett antal klasser. Varje villkor för indata (ur
specifikationen) skapar en klass av giltiga indata och en
klass med ogiltiga indata. Giltiga indata som troligen
behandlas olika bildar olika klasser. Testfall måste då
skapas för alla klasser som identifierats.

Gränsvärdesanalys

Erfarenheten visar att testfall som testar gränsvillkor
oftare hittar fel än andra testfall. Testfall bör därför
skapas som ligger just inom och utom gränsen för såväl
indata som utdata (OBS1). Det a kan kombineras med testfall
för olika indataklasser enligt föregående stycke.

Orsak-Verkan-Diagram (Course-Effect-Graph)

En särskild metod har tagits fram för att skapa samband
mellan orsak (input) och verkan (output) . Metoden är
särskilt användbar iär kombinationer av indata måste an-
vändas för att ge önskade utdata.
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Elementära symboler

Om 1 sant är A sant

Om 1 inte sant är A sant

Or., x eller 2 sant är A sant

Om 1 och 2 är sant är A sant

Figur 9:14. Exempel på logisk struktur beskriven
med orsak-verkan-diagram
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Sant F = Falskt X = Saknar betydelse

Testfall

Orsaker

Verkan

1

2

3

4

A

B

1

F

S

S

F

F

S

2

S

F

S

F

F

S

3

S

S

F

F

F

S

4

S

S

S

F

F

F

5

S

S

S

S

S

F

Figur 9:15. Tabell som anger samband mellan orsak och
verkan vid olika testfall

Specifikationen delas in i greppbara delar. För varje del
indentifieras orsaker och verkan. Samband mellan orsak och
verkan beskrivs med ett logiskt diagram, se fig 9:14. f?anom
att metodiskt spåra alla tillstånd i diagrammet bakåt från
verkan till orsak kan kombinationerna anges i en tabell, se
fig 9:15. Varje kolumn i denna tabell utgör ett testfall. På
så sätt kan testfall med kombination av indata skapas som
annars lätt skulle kunna förbises.

Erfarenhetsbaserad testning

Slutligen en metod som baserar sig på erfarenhet, intuition
m m. Dvs att försöka förutse var fel kan finnas och sedan
skapa testfall för dessa fel. Typiska sådana indatafall är:
data saknas, indata * 0 osv.

Den kompletta uppsättningen testfall är en kombination av
ovan nämnda metoder. I vilken utsträckning respektive metod
skall användas måste bedömas från fall till fall.
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9.6.5 Modultestning

Det finns ett antal olika sätt att testa moduler i ett
programsystem.

'Bottom-up'-testning

Här startar man från botten dvs de moduler som ej
anropar andra moduler. Allt eftersom modulerna är
uttestade kan de sedan ingå i testningen av närmast
högre nivå av moduler.

Metoden fordrar att man för varje modul skapar en
testenhet som anropar den modul man skall testa.
Testdata tas in via testenheten eller finns inlagda i
den. I vissa fall finns särskilda språk för att skapa
testenheter.

Metoden ger även integration av moduler allt eftersom
man närmar sig toppen av systemet.

'Top-down'-testning

Här börjar man från toppen av systemet. De högsta
modulerna kan testas oberoende av andra moduler. Allt
eftersom modulerna är uttestade arbetar man sig till
lägre nivåer i systemet. För noduler under den nivå
man testar måste man skapa mer eller mindre sofisti-
kerade dummy-modaler.

Dessa måste i regel ge relevanta data tili den modul
som testas. Det är också ofta önskvärt att belast-
ningen (datakanaler, minne m m) simuleras. Man kan då
närma sig den situationen att dummymodulen blir lika
komplex som den modul den skall simulera. Här måste en
rimlig avvägning göras från fall till fall.

Testdata är här bland annat normala indata till
funktionen. För att testa moduler på lägre nivåer
masta man i regel även använda inom systemet skapade
testdata.

Med top-down-testning har man möjlighet att i ett
tidigt skede använda de normala ut- och ingångarna
till funktion/program. Detta gör att misstag i
systemdesign eller funktionskrav kan upptäckas på ett
tidigt stadium.

' Big-Bang'-testning

En vanlig testmetod är att integrera alla moduler
samtidigt efter att först testat varje modul för sig.

Vid uttestning av varje modul för sig måste testen-
heter och dummy-moduler i princip tas fram för varje
modul.
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Efter den enskilda modultestningen integreras alla
moduler och testning av totalsystemet tar vid. En
sådan radikal integrering kan bjuda på många över-
raskningar.

Metoden kan ej rekommenderas annat än för små och väl
specificerade system.

'Top-down + Bottom up'-testning

Metoden försöker kombinera båda metodernas fördelar.
Testning sker samtidigt från båda hållen. Var de båda
metoderna skall mötas måste bedömas från fall till
fall. Man skapar i ett tidigt skede en gränsyta mot
användaren som kan testas ut. Samtidigt testas de
grundläggande modulerna 'nerifrån'. Möjligheten är
stor att tidigt testa ut de fundamentala modulernas
olika driftsfall, gränsytor m m.

9.6.6 Systemtestning

Systemtestningen går ut på att testa de övergripande målen
för systemet av typen responstider, driftsäkerhet osv.

För att testerna skall vara meningsfulla måste man ha
fastställt dessa mål under specifikationsfasen.

Här finns ej några generella regler eller metoder utan den
typ av tester som fordras beror på systemet. Några av de
tester som bör utföras skall nämnas

- Belastningstester. Det är förvånande vad som kan hända
i ett system som fungerar korrekt under normala
förhållanden, då man drastiskt ökar belastningen på
systemet. Belastningen kan bestå av att många hän-
delser inträffar samtidigt, att stora datavolymer
måste behandlas under en längre tid osv.

Kapacitetstester. IO ärar systemet uppställda funk-
tionskrav med specificerad reservkapacitet ?

- Prestanda. Klaras specificerade krav på responstider,
databehandlingskapacitet m m under olika belastnings-
situationer.

Äterstartskrav. Hur klaras störningar i kraftförsörj-
ningen. Vad händer då primärsystemet slutar att
fungera i ett dubblerat system ?

Tillförlitlighetskrav. Ju högre tillförlitlighetskrav
man har desto svårare att testa att dessa verkligen
uppfylls. Vissa typer av fel som t ex fel i maskin-
varan kan simuleras och systemets funktion under dessa
betingelser testas.
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Provdrift under längre perioder parallellt med andra
lösningar av systemets funktioner kan också ai. vändas.

Testfall för systemtest är ofta mycket svåra att sätta upp
och involverar såväl systemutvecklare som användare.

<? . 7 DOKUMENTATION

God dokumentation är en av de viktigaste kvalitetspaverkande
faktorerna för programvara. Dokumentationen kan avse

systemframtagningen

drift- och underhåll

framtida modifieringar

Här skall dokumentation för systemframtagning behandlas.
Dokumentation för programvaruunderhåll och framtida modi-
fieringar kommer huvudsaklingen att utgöras av uppdaterade
versioner av dokumentation från systemfrarr.tagningen.

Något tillspetsat kan man säga att resultatet av en program-
utveckling är just dokumentation 1 Dokument såsom specifika-
tioner, programlistningar m m är de enda synliga resultaten
vid sidan av de effekter på maskinvaran som programvaran
orsakar. Jämför konstruktion av en utrustning. Konstruk-
tionsr^sultatet är ritningar, tillverkningsbeskrivningar mm,
medan utrustningen är resultatet av en tillverkningsprocess.
Tillverkningsskede saknas i princip för programvara I

Dokumentation är vidare resultatet från varje fas i ett
systemutvecklingsprojekt. Att en fas är klar innebär att
dokumentationen från denna fas är klar.

En god regel i systemutvecklingsarbetet är

**************************************************
* *
* *
* Det som inte finns dokumenterat existerar ej *
* *
* *
**************************************************

Varför måste så mycket dokumenteras ? Även ett litet
programvaruprojekt innehåller så mycket detaljer att det
knappast går att komma ihåg allt som över.enskommits. Men
ännu viktigare är att dokumentation fordras för kvalitets-
kontroll och för framtida behov.
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t * * * *

* *

* Ju större ett programvaruprojekt är desto *
* väsentligare är dokumentationen. Även ett *
* litet programvaruprojekt kräver fullgod *
* dokumentation 1 *
* *
* *
* ********* ********************** ******************

Dokumentationen skall utformas med tanke på att det finns
ett flertal intressenter av en utvecklingsfas. Här kan
nämnas

- De som svarat för föregående utvecklingsfas i
projektet

Medverkande i aktuell utvecklingsfas

De som skall svara för nästa utvecklingsfas

Representanter för kvalitetsstyrning av programvaran

Underhållspersonal (programvara)

De som svarar för extern dokumentation (t ex
handhavandebeskrivning)

Baserat på den systemframtagningsprocess, som tidigare
beskrivits kan dokumentationen utgöras av följande huvud-
dokument :

Funktionsspecifikation
Funktionella krav
Prestandakrav
Drift- och underhåilskrav

Projektspecifikation
Mål
Förutsättningar
Omfattning och avgränsningar
Tid- och resursplan
Projektorganisation
Dokumentationsuppläggning

Systemspecifikation
Funktioner
Övriga systemkrav
- Tillförlitlighet
- Tillgänglighet
- Redundans
- Dokumentation
- Felhantering
- Programutvecklingsmetoder
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Kvalitetsstyrning av programutveckling

Programsystemutveckling
Systemstruktur
Datastrukturer, databaser
Programstruktur
Modulspecifikation
Modulbeskrivning (programlistor)
Modultestning
Systemtestning

Validisering av systemet (acceptanstest)

Anmärkning: Speciell dokumentation för drift och underhåll
behandlas i kapitel 11.

Under systemutvecklingsfasen finns dessutom ett stort antal
mindre dokument av typen protokoll, noteringar och skrift-
växlingar från arbetsmöten, genomgångar av utvecklingsfaser
osv.

I ett större projekt är dokumentationen så komplex och
omfattande att den måste struktureras på ett bra sätt och
att rationella metoder måste användas för framställningen
och uppdateringen.

Vid struktureringen av dokumentationen kan man ha stor hjälp
av rekommendationer och checklistor, t ex "SIS Riktlinjer
för administrativ systemutveckling". Företag som sysslar med
systemutveckling i större omfattning bör ha handböcker för
systemutveckling, som bör innehålla anvisningar om doku-
mentationsuppläggning .

På övergripande nivå gäller att:

En dokumentationsstruktur skall fastställas i ett
tidigt projektskede

Varje huvuddokument skall definieras till syfte,
målgrupp och giltighet (t ex arbetspapper som
ersätts av kommande dokument)

Revisionsförteckning för samtliga deldokument

För varje deldokument skall det t ex i huvudet på varje blad
framgå:

I vilken dokumentsgrupp eller motsvarande som
deldokumentet ingår
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- Vem som är författare, vem som har granskat det,
vem som godkänt etc beroende på hur projektet är
organiserat

Datum för första version, revisionsnummer och
datum för revision

Någon måste ha huvudansvar för dokumentationen. Det natur-
ligaste är att det åvilar projektledaren. I vissa projekt-
organisationer utses en speciell bibliotekarie för dokumen-
tation.

9.8 ORGANISATION OCH PERSONAL

9.8.1 Projektledning

För att åstadkomma tillförlitlig programvara fordras ej bara
särskild hänsyn till den tekniska utvecklingsprocessen utan
också i hög grad en mycket kompetent projektledning och en
lämplig projektorganisation. Uppföljning av flera program-
varuprojekt som misslyckats har visat att projektorganisa-
tionen har haft en stor del av skulden.

Vilka faktorer är det då som en projektledning kan påverka
positivt eller negativt ? Vi skall här ange några av de
väsentligaste.

Att begränsa antalet personer inblandade i utveck-
lingen. Detta gäller i ännu högre grad om man får
problem eller ej kan hålla tidplanen. Många sätter
då okritiskt till flera personer, vilket kan få den
direkt motsatta effekten.

Att se till att involverad personal har rätt utbild-
ning och projekterfarenhet för det (de) utvecklings-
steg de arbetar med.

Att kunna hantera eventuella konflikter mellan vad
projektet kräver och den enskilde personens tekniska
ambitioner

Att testning ges tillräckliga personella och tids-
mässiga resurser. Testning bör utföras av den mest
kompetenta personalen.
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9.8.2 Personal

Liksom för all annan konstruktionsverksamhet är resultatet
av en programvaruutveckling synnerligen beroende av invol-
verade personers kompetens.

Skulle man sammanställa en förtecknin~ 'iver alla önskvärda
personliga egenskaper, upptäcker mar närt att det skulle
behövas övermänniskor för att geno:: ra ett systemutveck-
lingsprojekt. Eller vad sägs om *••-'. skaper såsom hög fack-
kompetens, organisationsförmåga samarbetsvilja, noggrann-
het, tålamod, uppfinningsförlåt a ....

Det är en utbredd missupp^ - tning att programutveckling är
ett ' enmansarbete', som • ;r utför med en klurighet på sitt
rum

**************************************************
* *
* *
* En av de viktigaste egenskaperna för bra *
* programutvecklingspersonal är förmågan att *
* kommunicera både verbalt och skriftligt. *
* *

**************************************************

Det är insikten om att människors förmåga är begränsad som
ligger bakom rekommendationer såsom "välj enkla funktioner"
"modularisera programvaran".

Även om bästa tillgängliga metodik tillämpas är utveckling
av högkvalitativ programvara en process som kräver kompetent
personal.

**************************************************
* *
* *
* Kompetens i ett programvaruprojekt kan ej *
* ersättas av personell kvantitet *
* *
* *
**************************************************

Ovanstående påstående skall ses ur två aspekter:

Systemutformning, modulindelning, testning är i
hög grad intellektuella processer som kräver intui-
tion, erfarenhet, struktureringsförmåga etc.
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Ju fler personer som är involverade, desto fler
problem blir det med informationsöverföring mellan
olika personer - risk för missuppfattningar.

9.8.3 Projektorganisation

Här skall kort beröras hur ett programutvecklingsprojekt kan
organiseras. Detta blir aktuellt i stora projekt där många
personer är inblandade, på senare tid har man börjat dela in
stora projekt i grupper (programming team). Detta är en
följd av synsättet att programutveckling är en synnerligen
kommunikativ verksamhet. Det finns tre vanliga varianter att
bilda dessa grupper.

Chief Programmers Team. Metoden kommer från H Mills, IBM.
Gruppen leds av en chefsprogrammerare, som ansvarar för all
konstruktion, programmering av kritiska moduler och all
testning. Han svarar också för merparten av kontakterna
utanför gruppen. Han har till sin hjälp en assistent med
liknande kompetens som utför enklare design, projektplane-
ring m m. Det finns även en s k programbibliotekarie, som
svarar för datainmatningar, exekvering av tester m m. Resten
av gruppens medlemmar varierar i antal beroende på projekt-
fas. Under modulutvecklingen kan dessa bestå av 2-5 pro-
grammer are.

Fördelen med denna organisation är att den skicklige system-
mannen ej har förvandlats till administratör utan aktivt
deltar i utvecklingen. Man kan också hoppas på en erfaren-
hetsöverföring mellan denne och mindre erfarna i gruppen.

Nackdelen med Chief Programmers Team är att det är en
auktoritativ organisationsform med alla negativa konsekven-
ser detta medför.

Ett alternativ är Specialistgruppen. Gruppens alla medlemmar
finns kvar i gruppen under hela projektets fortlevnad. Varje
medlem i gruppen har en särskild funktion. Gruppens storlek
beror på hur stort projektet är. Här är olika medlemmar i en
fullt utbyggd grupp.

Administratör som svarar för administration,
personal, budgetar, maskinvaruresurser m m

Chefsprogrammerare. Han svarar för all kod och
dokumentation av gruppens produkter

Back-up-programmerare. Han svarar för undersökningar,
kritisk granskning av gruppens produkter och kontakter
utåt

Dokumentatör som svarar för slutlig dokumentation av
gruppens resultat
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Bibliotekarie, dvs en assistens som svarar för vissa
rutinarbeten

Testare. Denna person svarar för konstruktion och
utveckling av de testfall som" erfore ras för gruppens
produkter

En eller flera programmerare

Till skillnad från ovan nämnda grupporganisationer har den
demokratiska gruppen inga formellt utsedda funktioner inom
gruppen. Istället far funktionerna utses och utvecklas inom
gruppen. Här kan ledaren i gruppen växla i ett projekts
olika faser, beroende på vem som är mest kvalificerad. Da
arbetsuppgifter utses internt inom gruppen upplevs åtaganden
ofta mer personligt, dvs man känner sig hårdare bunden av
gruppens åtaganden. Till skillnad från de andra typerna av
grupper brukar denna grupp finnas kvar oförändrad från
projekt till projekt.

Vilken projektorganisation som är den bästa beror på projekt
men framför allt på vilka medlemmar som ingår i gruppen. Om
gruppen har en naturlig ledare är någon av de två första
grupperna naturliga, medan man i övriga fall kan använda sig
av den demokratiska gruppen
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1O. SYSTEMANSKAFFNING

I

r

I kapitel 9 beskrivs framtagningsprocessen av i första hand
programvara ur en "teknisk" synvinkel. Där beskrivs ej hur
problem i samband med resursknapphet, brister, kravuppfyll-
nad, målkonflikter m m skall hanteras. Vi kallar denna typ
av problem för projektmässiga problem.

Det är väsentligt att man vid systemanskaffningen är med-
veten om de projektmässiga problem som kan uppstå och
organiserar systemanskaffningen på ett lämpligt sätt.

10.1 ORGANISATION

För att kunna vidare diskutera de projektmässiga problemen
skall några viktigare roller i framtagningsprocessen identi-
fieras. Se även figur 10:1.

Vi antar att projektet omfattar huvudsakligen nyutveckling
av programvara och att utrustningarna utgörs av standard
datorsystem. Sker nyutveckling av utrustningar tillkommer
ytterligare roller.

Användare

System-
utvecklare

Verifiering
och
validisering

Program-
utvecklings-
grupp

Kvalitets-
styrnings-
grupp

Figur lOsl. Viktigare roller i anskaffning av programvara.
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Användaren är kraftföretaget eller den driftavdelning inom
kraftföretaget, som skall utnyttja datorsystemet i den
operativa driften. Användaren ansvarar för att:

genomföra behovsanalysen och formulera de övergripande
krav som skall ställas på systemet

ställa erforderliga ekonomiska resurser till projek-
tets förfogande

förbereda och ev bygga upp driftsorganisationen

integrera datorsystemet i den operativa driften.

Systemutvecklaren är ett fristående företag eller en avdel-
ning inom kraftföretaget, som åtagit sig att ta fram ett
färdigt datorsystem för användaren. Systemutvecklarens»
projektledning ansvarar för att

alla åtaganden gentemot användaren fullföljs

interna arbetsgrupper bildas och tilldelas de
resurser och den tid som erfordras.

Pr -; mutvecklingsgruppen hos systemutvecklaren utför själva
p; A /^unutvecklingsarbetet och ansvarar för konstruktion av
p t-<r amvaran, dvs systemspecif icering, pr ogramsys termit form-
n.r.g modulutveckling, -testning, systemintegration och
do ^.tentation. Jämför avsnitt 9.2 - 9.8.

K- .iitetsstyrningsgruppen hos systemutvecklaren svarar för
•T -verksamheten. Se vidare avsnitt 10.3.

I/: * bör vidare finnas en enhet för verifiering och validi-
String som arbetar på uppdrag av användaren. Verifiering och
vrlidisering innebär kontroller av att användarens krav
u» >fylls. Ju högre kvalitetskrav och ju större system desto
Victigare blir denna roll. Se vidare avsnitt 10.4.

Ov-*n angiven roll och ansvarsfördelning är väsentlig,
speciellt om projektet skulle råka ut för problem och
konflikter. Slår man samman roller innebär det risk för att
problem och konflikter sopas under mattan och ej löses.

En viktig aspekt på rollfördelningen användare -systemut-
vecklare - programutvecklingsgrupp är att kontrollera
projektets tids- och resursåtgång. Rollfördelning användare
- enhet för verifiering och validisering - systemutvecklare,
samt rollfördelningen systemutvecklare - kvalitetsstyrnings-
grupp - programutvecklingsgrupp har betydelse för att till-
försäkra sig om att programvaran får de önskade kvalitets-
egenskaperna, t ex tillförlitlighet. Den till synes stora
organisatoriska overhead är nödvändig pga att kvalitets-
egenskaperna oftast inte är kvantifierbara och verifierbara.
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**************************************************

Kvaliteten på programvara beror i hög grad
på hur i projektet engagerade grupper kan
uppfylla sina olika roller samt de löpande
(förhandlings-)uppgörelser som träffas mellan

* grupperna.
*
*
**************************************************

Det är givet att användaren bör ansvara för behovsanalysen.
) Dock kan användaren anlita utomstående expertis, t ex den

blivande systemutvecklaren för en del av arbetet.

) Själva programsystemutformingen (se avsnitt 9.4) måste
utföras av datorteknisk expertis.

| Någonstans däremellan, dvs under systemspecifikationsfasen
(se avsnitt 9.3), måste det tekniska huvudansvaret Överföras
från användaren till systemutvecklaren. Någon av parterna

; måste ansvara för systemspecifikationen enligt något av
följande alternativ:

I. Systemspecifikationen tas fram av användaren, dvs ett
användarstyrt projekt. Användaren kan sedan anlita en
systemutvecklare för konstruktionen av systemet. Här
är då förutsättningarna de bästa tänkbara för att
funktionskraven skall tillgodose användarens behov. Å
andra sidan är risken stor att systemutvecklaren ej är
inblandad i tillräcklig omfattning. Man får t ex
funktionella krav, vars datortekniska konsekvenser ej
inses av användaren.

II. Om systemspecifikationen utvecklas av en systemleve-
rantör i nära samarbete med användaren talar man om
användarinfluerat projekt. Om både användare och
systemkonstruktörer är inblandade i specifikations-
arbetet finns goda förutsättningar att både användar-
krav och datortekniska synpunkter beaktas.

III. Hela systemet inklusive systemspecifikationen (even-
tuellt även behovsanalysen) kan utvecklas av en
systemleverantör utan egentlig medverkan av använd-
arna, dvs ett leverantörsstyrt projekt . i ett sådant
projekt finns det uppenbara risker för att användarens
behov inte tillgodoses.

Ett helt och hållet leverantörsstyrt projekt kan förekomma om
ett datorsystem ingår i en totalleverans av ett kärnkraftverk.
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Alternativen I och III har uppenbara nackdelar ur tillför-
litlighetssynvinkel, varför en projektform enligt alternativ
II bör eftersträvas. Efter systemspecifikationen är fast-
ställd återstår "bara" den datortekniska realiseringen.

10.2 UPPHANDLING AV UTVECKLINGSUPPDRAG

Användaren har krav på sig att utnyttja sina resurser på ett
effektivt sätt och kan därför inte lägga ut ett utvecklings-
uppdrag utan begränsningar på systemutvecklaren. Det normala I
är att användaren och syatemutvecklaren ingår ett avtal där
systemutvecklaren åtar sig att leverera ett komplett färdigt
datorsystem. Avtalskonstruktionen innebär ofta {

Fast leveranstid med vitesklausul vid leverans-
försening. {

Fast pris (ev indexreglerat).

I detta ligger en potentiellt stor fara för programvarans
kvalitet. Jämför avsnitt 9.2 där det konstateras att
tids-och resursbrist är ett av de största hoten mot program- (
varans kvalitet.

Avtalet baseras på ett upphandlingsförfarande där (

Användaren specificerar sina krav och önskemål i en
funktionsspecifikation. Pga att denna måste fungera I
i en upphandlingssituation bör den dessutom vara en
systemteknisk ramspecifikation.

Systemutvecklaren lämnar ett anbud, ev i konkurrens
med andra systemutvecklare och specificerar sina
tekniska utfästelser i en preliminär systemspecifika- (
tion.

Användaren och systemutvecklaren träffar en överens- (
koiranelse i form av ett avtal som reglerar kommer-
siella, tekniska m fl förhållanden mellan parterna.

Det är synnerligen svårt att specificera kvantifierbara och
verifierbara krav på tillförlitlighet för ett system med
vitala funktioner, som måste fungera i extremt ovanliga (
situationer. För att i möjligaste mån säkerställa att
önskemålen om tillförlitlighet blir tillgodosedda måste
användaren i avtalet ställa en rad indirekta krav av typen: i

Systemutvecklaren måste redovisa vilken personal .
som skall utnyttjas, vilken systemutvecklingsmodell {
som skall tillämpas etc.

Systemutvecklaren måste ha en egen intern QA-funktion (
oberoende av utvecklingsgruppen.
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Användaren måste ha full insyn i systemutvecklings-
arbetet .

Systemutvecklaren skall lämna erforderligt underlag
och assistens åt en enhet för verifiering och vali-
disering.

Råkar projektet ut för problem och systemutvecklarens
tids-och resursuppskattning visar sig vara för låg, måste
användaren vara beredd att ge skälig tidsutsträckning och ev

) ekonomiskt tillskott. En hård attityd leder bara till en

sämre produkt. Systemutvecklaren kan i praktiken sänka
kvalitetsnivån utan att användaren kan göra mycket åt saken.

* Tillförlitligheten hos programvara befrämjas *
* i hög grad av *
* *
* - ett ömsesidigt förtroende mellan använd- *
* are och systemutvecklare *
* *
* - en förståelse för motpartens problem och *
* önskemål. *
* *
* *

Traditionella avtal med definitiva avtalsvillkor är således
ej bra med tanke på programvarans kvalitet. Ur denna aspekt
är uppdrag på löpande räkning och noggrann övervakning från
användaren bättre. Om detta inte är acceptabelt för använd-
arens huvudman får man försöka finna någon lämplig bland-
form, t ex avtal med incitament eller avtal med kontroll-
punkter och omförhandling av villkoren.

10.3 KVALITETSSTYRNING AV PROGRAMUTVECKLING

Som framgår av kapitel 9 kan tillförlitlig programvara
endast åstadkommas genom att hela utvecklingsprocessen sker
med denna målsättning. Ett sätt att åstadkomma detta är
kvalitetsstyrning av programvaruutvecklingen (QA Quality
Assurance eller SQA Software Quality Assurance).

Kvalitetsstyrning av programvaruutveckling (SQA) kan vara
motiverad av flera orsaker

Kvalitetskrav på programvaran, t ex tillförlitlighet,
modifierbarhet.
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Kontroll av kostnader och tidplaner i stora program-
var uproj ek t.

Användarkrav. T ex har amerikanska försvaret krav på
kvalitetsstyrning <MILS79>.

I början var SQA orienterat mot testningsfaserna i ett
projekt. Utvecklingen har sedan gått mot SQA som omfattar
hela utvecklingsprocessen. SQA skall i sin vidaste mening
omfatta hela livscykeln för programvaran, dvs även
diifts-och underhålIsfaserna.

SQA's roll i ett utvecklingsprojekt framgår av figur 10:2.

Projekt-
ledning

Program-
utvecklings-
grupp

Figur 10:2. SQA's roll i ett projekt.

Observera att SQA måste utföras av en fristående grupp, som
ej själva medverkar i systemutvecklingen.

SQA's roll baserar sig på två grundförutsättningar:

Ett system kommer alltid att innehålla fel.

Fel kan upptäckas, lokaliseras och åtgärdas.

Var skall man då sätta in de största SQA-resurserna ?
Betrakta figur 10:3.

^
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Krav-
specificering

Korrekta
krav

Felaktiga
krav

Konstruktion Korrekt
konstruktion

Fel i
konstruktion

Fel pga
felaktiga
krav

Program-
utveckling

Testning
och
integration

Korrekta
program

Korrekt
funktion

Fel i
program

Fel pga
fel i
konstruktion

Fel pga
felaktiga
krav

Korrigerade
fel

Kända men e,j
korrigerade
fel

Okända
fel

I

System med kända och okända f e l

Figur 10:3. Felkällor i ett utvecklingsprojekt
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Fel måste alltså upptäckas och åtgärdas så tidigt som
möjligt. SQA's uppgift är därför att vara med under hela
projektet och granska dokumentation och resultat med av- i
seende på

Att allting finns med i

Att det ej finns inkonsekvenser i förhållande till
föregående och efterföljande utvecklingsfas i

Att uppställda övergripande förutsättningar följs

Att gränsytor mellan delsystem är definierade
(sändare/mottagare), entydiga och identiska från
båda sidor. ^

SQA arbetar uteslutande med dokument och genomgångar. En
grundsyn för SQA är därför att allt som inte finns dokumen- i
terat existerar ej.

Varje fas i systemutvecklingen (jmfr kapitel 9) skall gås i
igenom tillsammans med SQA-personal. Genomgångarna kan ha
mer eller mindre informell karaktär. Vid genomgångarna bör
följande personalkategorier delta: i

Producent av den produkt som skall gås igenom.

Kollegor med liknande uppgift för andra delar av
systemet.

Berörda i utvecklingsfaserna före och efter aktuell
fas.

SQA-personal.

Användaren. Detta gäller särskilt faserna kravspeci- é
fikation och test. För de andra faserna bör användaren
vara informerad.

Genomgångarna kan avse allt från en enskild funktion till
hela systemet beroende på utvecklingsfas mm. Genomgångarna
kan även delas in i preliminära genomgångar, som är kort- ^
fattade med ett fåtal personer inblandade, och slutlig
genomgång, som är mer omfattande och definitiv.

SQA-arbetet bör genomföras efter en plan som definieras i
samband med att systemutvecklaren kontrakteras för utveck-
ling av ett system. En sådan plan framgår nedan: ^

PLAN FÖR KVALITETSSTYRNING AV PROGRAMVARA

1. Inledning, målsättning och avgränsningar

2. Förteckning av de dokument som skall ligga till
grund för arbetet
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3. Organisation av arbetet

4. Principiell uppläggning av genomgångar och gransk-
ningsarbeten.

5. Förfarande vid

Tidplaneförändringar, organisatoriska frågor

Genomgångar av specifikation, konstruktion och
programutveckling

Testning

Konfigurationskontroller

Felavhjälpning

6. Biblioteksfunktionen

7. Kvalitetsstyrning av underleverantörer

Amerikanska försvaret har gett ut en standard för
SQA-funktionen <MILS79>. Det finns även en preliminär
standard från IEEE.

Motivet för SQA är i första hand att erhålla programvara av
hög kvalitet, t ex tillförlitlighet. Eftersom SQA innebär en
ytterligare roll i systemutvecklingen kan man tro att SQA
enbart innebär ökade kostnader. En stor del av kostnaderna
kompenseras av att fler fel kan upptäckas under tidiga
utvecklingsfaser. Vidare minskar kostnaderna för framtida
drift och underhåll.

Exempel

Det finns 100 konstruktionsfel i ett system

50% av dessa upptäcks under konstruktionsfasen
med SQA

Ett konstruktionsfel fordrar 4 arbetstimmar för att
åtgärdas under konstruktionfasen

Ett fel som upptäcks först under testfasen fordrar
40 timmar.
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Kostnad utan SQA 100 * 40 = 4000 timmar

Kostnad med SQA 50 * 4C + 50 * 4 = 2200 timmar

Skillnad 1800 timmar

Om SQA-kostnaden är mindre än 1800 mantimmar är SQA-sats-
ningen ekonomiskt motiverad.

Om SQA-insatserna måste begränsas bör dock följande minimi-
insatser göras:

Koncentrera genomgångarna till specifikations-
och konstruktionsfaserna

Studera särskilt gränsytor mellan olika system-
delar och bedömda kritiska funktioner

Begränsa insatserna under testfasen till genomgång
av testprodecuren och observation av vissa test-
ningar.

Sammanfattningsvis bör SQA användas för att skapa tillför-
litlig programvara. Den ger också ofta en lägre livstids-
kostnad för systemet.

10.4 VERIFIERING OCH VALIDISERING

10.4.1 Allmänt

Då ett system skall övertas av användaren brukar det ske
genom ett acceptanstestförfärande. För mera komplexa system,
där det förutom generella funktioner finns stor grad av
individuell anpassning brukar man i stället tala om veri-
fiering och validisering. Denna roll i systemanskaffningen
framgår av avsnitt 10.1 och figur 10:4.

Verifieringen avser de olika utvecklingsstegen av program-
varan, medan validisering avser hela systemet.
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I
f

k

i

nvändarens
unktions-
rav

k i

System-
specifika-
tion

Verifiering
av krav

Program-
konstruktion

Verifiering
av
konstruktion

Val idi sering
av

system

a

Implemente-
ring

Verifiering
av implemen-
tering

Figur 10:4. Principer för verifiering och validisering
av ett programsystem

Kostnaderna för verifiering och validisering av ett program-
system kan vara 10-50% av hela utvecklingskostnaderna för
programvaran beroende på uppställda krav på tillförlitlighet
samt på systemets storlek, komplexitet, på prestandakrav m
m.

I princip skulle användaren sjvllv kunna utföra verifiering
och validisering. Ofta har emellertid användaren ej lämplig
kompetens eller tillräckliga resurser för detta, utan
överlåter det på en fristående part, t ex konsult som
specialiserat sig på den typen av uppgifter. En fristående
part har även andra fördelar ur rollfördelningsaspekter.

Observera att den som utför verifiering och validisering på
inga villkor får delta i programutvecklingen I

10.4.2 Verifiering

Man kan tycka att det är tillräckligt att testa resultatet
av hela programutvecklingsarbetet vid validiseringen av hela
systemet. Ett större programsystem är emellertid så komplext
att validiseringen endast kan testa en del av alla möjliga
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driftsfall. Som framgår av olika delé i bl a kapitel 7 och
9 måste tillförlifclighetskrav ställas på hela utvecklings-
arbetet för att man skall göra trolict att slutprodukten
(programvarusystemet) uppfyller ställda tillförlitlighets-
krav.

Hur skall då en sådan verifiering gå till och vilka metoder
kan användas ? Verifieringens roll i de olika projekt-
faserna framgår av figur 10:5.

Systemspecifikation

Vid verifiering av systemspecLfikationen skall man verifiera
denna mot användarens funktionsspecifikation.
Hela verifieringsförfarandet består av dokumentationsgransk-
ning. Verifieringen skall vara avslutad och vederbörlig
hänsyn skall ha tagits till de synpunkter som framkommit
innan konstruktionsfas^n kan påbörjas.

Konstruktion (Programsystemutformning)

Verifiering av konstruktionsfasen kan ske genom i

Granskning av konstruktionshandlingar. Verifiering av
att kravspecifikationens förutsättningar är uppfyllda. i

Analys av möjliga felsituationer och hur de tas om

hand. Behandling av recovery-å\:gärder. ( i

Genomgång av planer, metoder m m för testning.

Skrivbordssimuleringar '
All konstruktion som ej avser detaljer inom en modul skall ,
vara avslutad och hänsyn skall ha tagits till verifierings-
synpunkter innan modulutvecklingen kan starta. Observera att
även testplaneringen skall vara avslutad under denna fas. i *

Modulutveckling * '

Med modulutveckling avses i första hand kodning av de
enskilda modulerna. Viss detaljkonstruktion inom en modul i
räknas också hit. '

Insatserna här består av j

Analys av modulkod i förhållande till konstruktions-
underlag och allmänna riktlinjer för modulutveckling. i

Analys av möjliga felsituationer

Skrivbordssimuleringar *

Alla moduler behöver naturligtvis ej vara färdigutvecklade A
innan moduluttestning kan börja av redan klara moduler. ™

0
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Testning (Modultestning och systemintegration)

Verifiering av testfasen för modulerna och systemet omfattar
normalt ej någon testning utan endast granskning av test-
procedurer och testresultat i form av testrapporter. Gransk-
ningen skall ske med avseende på

Omfattningen av testerna (har alla rimliga fall
behandlats)

Resultatet, dvs testrapport

I och med att verifiering av testning har gjorts är veri-
fieringen för systemutvecklingen avslutad. Nu återstår
validisering av hela systemet.

10.4.3 Validisering

Validisering avser hela systemets funktion implementerad på
den utrustning som ingår i systemet. Den brukar även kallas
för acceptanstest (juridisk/ekonomisk acceptans av syste-
met) .

Målsättningen är att efter avslutad validisering skall man
kunna ge ett utlåtande om i vilken utsträckning systemet
uppfyller uppställda krav. Man bör även kunna ange konfi-
densen i utlåtandet.

Validisering skall påbörjas först efter det att systemut-
vecklaren är helt klar med systemutvecklingen och att denne
anser systemet vara i sådant skick att det kan förväntas
genomgå hela validiseringen med godkänt resultat.

Validisering av datorsystem för kontrollrum i kärnkraftverk
bör omfatta

Funktionella krav

Prestandakrav (bl a tillförlitlighetskrav)

Dokumentation

Drift- och underhållskrav

De metoder som kan bli aktuella är

Granskning av verifieringsdokumentation

Testning av systemet i olika driftsfall.
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Testningen bör omfatta dels drift av systemet i normala och
"onormala" driftssituationer, dels att ett antal väl defi-
nierade testdriftsfall genomförs. Testdriftsfallen bör ha
den omfattningen att samtliga funktioner och prestandakrav
omfattas av driftstesten.

För varje testdriftsfall skall definieras

k - Systemtillstånd före start av testdriftsfallet

Processförändringar (t ex i/o-signaler) under
| testen

Operatörsingripanden under testen

Resultat av testdriften

k Huvudfrågan då det gäller datorsystem med s k vitala funk-
tioner för kontrollrum i kärnkraftverk är att bedöma till-
förlitligheten hos systemet. Detta innebär bland annat att

i man måste göra en bedömning av kvarvarande fel i systemet.

För denna bedömning kan man använda någon av de metoder för
| tillförlitlighetspredektering, som behandlas i avsnitt 6.2

för maskinvara och avsnitt 7.4 för programvara.

I Validiseringen skall i princip ge resultatet: Systemet
godkänt - icke god>.=int. Om systemet inte godkänns återför-
visas det till systemutvecklaren som genom omkonstruktioner,

I förnyad testning m m skall få systemet i sådant skick att
det kan förväntas godkännas vid en förnyad validisering.

I Observera att om systemet förändrats måste hela eller delar
av validiseringen upprepas beroende på vilka förändringar
som genomförts.
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11. DRIFT OCH UNDERHÄLL

Tidigare kapitel har behandlat teknisk utformning och
framtagning av datorsystem med höga tillförlitlighetskrav -
från första specifikationer fram till driftklart system.
Minst lika viktigt är det att datorsystemet under efter-
följande driftfas utnyttjas och underhålls på ett fullgott
sätt.

Detta kapitel behandlar drift- och underhålIsfrågor ur
renodlade datorsystemaspekter. Naturligtvis måste en an-
passning göras till befintliga drift- och underhållsrutiner
vid kärnkraftverket men med hänsyn till att datorsystem ej i
alla avseenden kan behandlas på samma sätt som konvention-
ella kontroll- och övervakningsutrustningar.

I kärnkraftverken finns etablerade föreskrifter och rutiner
för säkerhetsrelaterade system. Den som känner till dessa,
kan finna att en del rekommendationer är självklara, men vi
har valt att göra framställningen så heltäckande som möj-
ligt.

11.1 DRIFTORGANISATION

11.1.1 Planering

Driftorganisationen är väsentlig. Det är den som skall
använda och förvalta datorsystemet. Sker detta inte på ett
fullgott sätt sjunker kvalitetsnivån snabbt.

Redan i ett tidigt stadium av systemframtagningen måste den
framtida driftorganisationen vara klarlagd eller åtminstone
dess väsentliga delar. Driftsorganisationen är en viktig
konstruktionsförutsättning vid utformning av t ex funk-
tioner, handhavande och underhållslösning.

Omvänt är det sannolikt att ett nytt datorsystem av vital
karaktär kan fordra viss modifiering av existerande drift-
organisation. Eventuellt behov av ny personal kan ta lång
tid att slussa genom alla beslutsinstanser, att anställa och
att utbilda för aktuella arbetsuppgifter.

11.1.2 Personalfunktioner

Nedan skisseras vilka personalfunktioner som erfordras. För
ett mindre system kan eventuellt en och samma person fylla
flera personalfunktioner. För större system :an en funktion
vara så omfattande (både kompetensmässigt och i arbetsom-
fattning) att den måste fördelas på f ] era olika personer.
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Driftledningen är den instans som ansvarar för driften av
kärnkraftanläggningen och för vilken ett datorsystem i
kontrollrummet är fttt av alla system för kärnkraftverkets I
drift. Det är driftledningen som skall godkänna åtgärder,
som påverkar systemets funktion, t ex modifieringar, ändrade
underhållsrutiner. j

Kontrolirumspersonalen eller operatörerna är huvudanvändare
av datorsystemet. Det är de som förutsätts utnyttja de |
vitala funktionerna.

Övriga användare är t ex planerare, underhållspersonal m fl j
som kan ha behov av information från kontrollrumsdatorn. De
förutsätts ej behöva några vitala funktioner. I krissitua-
tioner förutsätts de vara lägre prioriterade användare, som {
kan avstängas från systemet, om så skulle behövas.

Systemdriftansvarig är den person som har totalansvar för {
datorsystemets funktion, drift och underhåll. Det är han/hon
som inför driftledningen ansvarar för att systemet är i
fullgott skick beträffande utrustningar, programvara, data rn |
m. Den systemdriftansvarige skall vidare svara för att övrig
personal har tillräckliga kunskaper att handha och utnyttja
systemet. (

Systemingenjörer är de som har den ingående kunskapen om
systemets syfte och funktioner ur tillämpningssynvinkel. En (
systemingenjör behöver ej ha specialkunskaper om programvara
men måste vara väl förtrogen med den operativa användningen
av systemet. Systemingenjörerna skall bl a bevaka om änd- {
ringar i bestämmelser, förändringar i anläggningen, orga-
nisation m m påverkar funktionernas utformning. De skall
vidare specificera nödvändiga ändringar och medverka vid j
kontroll och verifiering av datorsystemet.

Det bör finnas en dataansvarig för system av driftövervak- {
ningstyp och som innehåller stora mängder data. Denne skall
löpande följa upp datakvalitet, planera och samordna änd-
ringar av data samt verifiera införda ändringar. Den data- (
ansvarige bör ha samma bakgrund som en systemingenjör.

Underhållspersonal för utrustningar utför felavhjälpande och {
preventivt underhall för utrustningar. Eventuellt kan
underhållspersonalen indelas i undergrupper baserat på
kompetensnivå och insatsberedskap. (

Driftprogrammerare är de som sköter löpande programvaru-
underhall inklusive mer komplicerade datagenereringar. De {
skall vidare svara för hantering av nödvändiga back-up
kopior av program och data.

Med systemutvecklare menas i första hand de som ursprung-
ligen utvecklat systemet och då främst programvaran. Under
den första driftfasen är det naturligt att systemutvecklarna (
står för programvaruunderhallet, t ex rättning av fel. Vid
större ändringar av systerset bör ändringsarbetena bedrivas
fristående från den löpande driften. Även i detta fall {
kommer systemutvecklare in i bilden.
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t 11.1.3 Långsiktiga aspekter

Att initialt skapa en bra driftsorganisation med kompetent
) personal är ett överkomligt problem. Att vidmakthålla

personalens kompetens under systemets totala livslängd kan
vara betydligt svårare. Troligen kommer detta att vara

) svårast för datorspecialiser av olika slag. Viktiga faktorer
i detta sammanhang är:

) - Det går knappast att i längden upprätthålla hög
kvalitetsnivå utan kompetent personal.

) De mest kvalificerade personerna blir så småningom
förmodligen mer intresserade av modernare utrust-
ningar. Det är mindre en lönefråga än en fråga om

) att följa med datorutvecklingen.

Adekvat specialistutbildning går knappast att åstad-
I * komma för ersättningspersonal efter några år.

Underhållet kan bli mer komplicerat i framtiden än
t initialt, jmfr avsnitt 11.6.3.

Problemen bör vara mindre för lägre systemnivåer än för
1 högre. Ett system på systemnivå I

är enkelt och därmed lätt att lära sig

innehåller en eller ett par enkla funktioner;
förhoppningsvis minskar detta behovet av framtida
modifieringar

har låg felfrekvens och ett fåtal utbyteseriheter;
det kan ev vara rimligt att dimensionera reservdels-
förråd under förutsättning att felaktiga enheter
kasseras

är så billigt att det kan ersättas av ett nytt
modernare system, om så skulle bli nödvändigt

11.2 OPERATIV DRIFT

11.2.1 Drifttillstånd

Den operativa driften av kärnkraftanläggningen antas kunna
befinna sig i något av följande tre drifttillstånd:

Normal drift innebärande att

alla väsentliga syatem är i normal funktion

alla väsentliga driftparametrar är normala
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det är normal bemanning och underhållsberedskap '

Skärpt drift råder när något av kriterierna för "

normal drift ej är uppfyllt, utan att krissituation
råder. . i

Krissituation råder om något av t ex följande i

kriterier är uppfyllda: "

haveri i väsentligt huvudsystem i reaktorn i

väsentlig driftparameter är utanför säkerhetsgräns
väsentliga delar av kontrollutrustningen är ur "
funktion (t ex pga brand)

i
Ett datorsystem med vitala funktioner skall i första hand
fungera i en krissituation. Skärpt drift är anledning till i
ökad beredskapsgrad för datorsystemet och driftorganisa- "
tionen runt detta.

i

i
Det är kontrollrumspersonalen som utnyttjar datorsystemet
operativt. De skall naturligtvis ha fullgod kännedom om i
systemets funktion och handhavande från operatörsplats. Alla "
brister i detta avseende är potentiella säkerhetsrisker.

Detta är så självklart att det inte borde vara några pro- "
blem. Men det är lätt hänt att systemet blir alltför kom-
plicerat ur användarsynvinkel. Välvillig projektledare, i
ambitiösa systemutvecklare, intresserade representanter för "
personalen m fl kan alla bidra till att systemet får inånga
finesser, vilka var och en kan väl motiveras. Tillsammans i
kan de dock innebära att systemet ur operativ synvinkel blir "
alltför komplicerat.

Det måste beaktas att kontrollrumspersonalen måste behärska ^
ett stort antal system i kontrollrummet. Möjligheterna att
lära sig ett nytt komplicerat system är begränsade. Vidare i
skall ett datorsystem med vitala funktioner främst användas ^
i situationer när personalen helt naturligt är stressad och
pressad. i

4

11.2.2 Systemanvändare
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11.3 DATORSYSTEMDRIFT

11.3.1 Allmänna driftprinciper

Driften av datorsystemet skall ske med utgångspunkt att
hålla det i operativt funktionsdugligt skick enligt kraven
r'å tillgänglighet m m.

Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att några plane-
rade driftavbrott absolut inte får förekomma. Under normal-
drift vid verket kan det kanske vara acceptabelt med vissa
planerade driftavbrott om datorsystem kan tas i operativ
drift inom viss föreskriven tid, t ex 10 min.

Å andra sidan kanske överhuvudtaget ingenting får göras
under skärpt drift eller i en krissituation. Varje minsta
åtgärd kan i detta sammanhang bedömas som en potentiell
risk.

Driften av datorsystemet måste inordnas under driften i
kontrollrummet.Detta gäller all personal som direkt eller
indirekt kommer i kontakt med datorsystemet, således även
städpersonal och motsvarande.

Sa snart som ett ingrepp skall ske i ett vitalt system i
operativ drift bör de "vita handskarnas princip" gälla.
Detta uttryck är i analogi med hur service skall ske på
vissa mekaniska precisionsinstrument. Ingrepp får endast ske
av specialistutbildad personal, miljön skall vara ren och
dammfri, man får inte vidröra vitala delar med fingrarna
etc.

I överförd bemärkelse skall detta gälla för ingrepp i
datorsystem med vitala funktioner. Överhuvudtaget skall inga
ingrepp ske i processdatorsystem på lösa grunder, men för
ett vitalt system bör särskilda regler gälla, t ex

Inga ingrepp får göras i onödan eller för att införa
något som kan vara "bra att ha"

Ingrepp måste ske av viss personal som har fullgod
kompetens för ingreppet och har kunskaper om säker-
hetsaspekterna

Allt utom akut felavhjälpning skall planeras och
godkännas av t ex den systemdriftansvarige innan
ingreppet sker

Det skall finnas regler för när ingrepp får ske,
t ex tillstånd från driftledning, datorsystemet
fullt funktionsdugligt vid icke akuta ingrepp

Alla ingrepp, även av trivial natur, skall journal-
föras

Det skall finnas regler för hur kontroll och veri-
fiering skall ske efter olika typer av ingrepp
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Om ett ingrepp innebär någon form av ändring, skall
ändringen dokumenteras.

i

11.3.2 Skärpt drift och krissituationer i

Vid skärpt drift och i krissituationer vid kärnkraftanlägg-
ningen kan det finnas anledning att i förväg planera för (
insatser av viss personal för datorsystemdriften. Ta som
exempel ett större driftövervakningsystem enligt systemnivå
III. Kontrollrumspersonalen kan ha gott stöd av t ex föl- i
jande personer:

En systemingenjör kan hela tiden övervaka dator- i
systemets funktion och belastning. Denne kan koppla
bort icke prioriterade arbetsplatser, stänga av
mindre viktiga funktioner etc för att maximera dator- «. i
systemets tillgänglighet och prestanda för de vitala
funktionerna.

Den dataansvarige kan från separat arbetsplats fort-
löpande kontrollera data och vid behov korrigera data,
sätta felmarkeringar etc. å

Sädana stödfunktioner måste inplaneras från början för att
de inte skall innebära potentiell risk, t ex pga handhavan- i
defel. ^

i
11.3.3 Uppföljning under drift

Inget tekniskt system är perfekt. Trots omfattande testning
och verifiering kommer det att finnas kvarvarande fel och
brister, som kanske uppdagas först efter lång tid i operativ i
drift. Det är därför nödvändigt med en noggrann uppföljning
under drift.

Uppföljningen under drift skall omfatta alla fel, incidenter
och andra onormala händelser som inträffar. Denna uppfölj-
ning skall ske av all personal som kommer i kontakt med i
systemet.

Observera att alla onormala eller oväntade händelser, é
yttringar m m skall noteras. Det är först vid en senare
utvärdering, som man avgör om en händelse är ovidkommande
eller ej. Även uppenbara handhavandefel bör noteras, då de 4
kan vara symptom på brister i utförande, dokumentation eller
utbildning.

För detta ändamål måste speciella blanketter utarbetas, som
är avpassade för varje personalgrupps förutsättningar, på en
sådan blankett skall det per onormal händelse anges bl a: å

tidpunkt

symptom
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- systemstatus och pågående aktiviteter

omedelbar åtgärd

person som noterat händelsen

Med jämna mellanrum bör dessa blanketter utvärderas för att
undersöka om det finns fel eller brister som bör åtgärdas.

Det är lämpligt att göra sådan utvärdering inför planerade
åtgärder på systemet av andra orsaker. I många fall kommer
åtgärderna ej att beröra det tekniska systemet, utan bestå
av anvisningar till driftpersonalen.

Efter en tids operativ drift bör en speciell uppföljning
göras för att konstatera om systemet uppfyller ställda
målsättningar och förväntningar. En sådan uppföljning kan
initiera en första modifiering av systemet.

Sådana funktioner som är väsentliga under skärpt drift och i
krissituationer kan spela en ganska undanskymd roll under
normal drift vid kärnkraftanläggningen. Skulle det inträffa
någon incident vid kärnkraftanläggningen, måste naturligtvis
en speciell uppföljning göras så snabbt som möjligt efter
incidenten, för att utröna om och på vilket sätt datorsys-
temet utnyttjades och om det under incidenten fungerade
störningsfritt.

Löpande och stickprovsmässigt bör ansvarig personal, främst
driftledningen och systemdriftansvarig, kontrollera att
givna föreskrifter följs och att personalen har tillräckliga
kunskaper för systemets handhavande och skötsel.

**************************************************

Med en god uppföljning under drift och om
därvid framkomna fel och brister åtgärdas
får datorsystemet en tillförlitlighets-
tillväxt.

**************************************************
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11.4 DOKUMENTATION OCH UTBILDNING

11.4.1 Allmänt

För att personalen skall ha förutsättningar att utnyttja
systemet på avsett sätt och att fortlöpande upprätthålla
föreskriven tillförlitlighetsnivå fordras att personalen har
tillgång till fullgod dokumentation och har genomgått
lämplig utbildning.

För större datorsystem kan dokumentation och utbildning för
drift och underhåll vara mycket omfattande och svara för en
icke försumbar del av de totala kostnaderna för systemet.

Liksom allt annat rörande drift och underhåll mAste även
dokumentation och i viss mån även utbildning beaktas i
tidigt projektskede. Brister i detta avseende blir så svåra
och dyrbara att rätta till senare, att driftorganisationen
förmodligen måste leva med vissa brister under systemets
hela livslängd.

Både dokumentation och utbildning måste i hög grad anpassas
till olika personalgruppers behov och förutsättningar.

I avsnitt 9.7 berörs dokumentation ur systemutvecklings-
aspekten för programvara. Denna dokumentation är väsentlig
för driftskedet, speciellt vid modifieringar av program-
varan. Dock tas denna dokukmentation huvudsakligen fram som
en nödvändig del i en konstruktionsprocess.

Dokumentation för drift och underhåll skall ha annan mål-
sättning. Den skall bl a

visa hur systemet skall handhas och skötas

specificera systemets möjligheter och begränsningar

anvisa åtgärder vid fel och störningar

11.4.2 Dokumentation

Med utgångspunkt från personalfunktionerna i 11.1.2 kan en
övergripande dokumentationsstruktur för ett större dator-
system utformas på följande sätt:
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Dokument eller motsvarande Målgrupper

En Översiktlig systembeskrivning
skall ge en introduktion och samman-
fattning av datorsystemets syfte,
funktioner och uppbyggnad

Samtliga

Operatörshandboken skall beskriva
handhavande frän operatörsplats. Om
det finns olika användarkategorier
behövs handboken i flera versioner

Kontrol1rums-
personal
Övriga användare

•

Systemspecifikationen skall detal-
jerat specificera systemets funk-
tioner, prestanda och begränsningar.
Systemspecifikationen är det grund-
läggande dokumentet för dataunder-
håll och övrigt programvaruunder-
håll, som underlag för modifieringar
samt för övriga kvalificerade upp-
gifter. Dokumentet kan utgöras av en
uppdaterad version av systemspecifi-
kationen som framtagits för system-
utvecklingen.

Systemdriftansvarig
Systemingenjörer
Dataansvarig
Driftprogrammerare
Systemutvecklare

En handbok för datagenerering
erfordras för att genomföra év data-
generering. Förutom själva hand-
havandet av data och program
måste handboken behandla veri-
fiering av data

Utrustningsdokumentationen dokumen-
terar ingående utrustningsenheter.
Den kan till stor del utgöras av
standarddokumentation från dator-
leverantören och övriga utrustnings-
leverantörer.

Systemingenjörer,
Dataansvarig
Driftprogrammerare

Underhål1sper sonal
för utrustningar
Systemingenjörer

Installationsdokumentationen visar
hur oxika utrustningsdelar är upp-
ställda, anslutna och sammankopplade.
Observera att den dokumentation som
är lämpligast för installations-
arbetet (parttabeller el motsv) är
mindre lämplig för underhållsarbeten,
som fordrar kretsscheman el motsv där
det går att följa en signal från
utrustning till utrustning på ett
schema.

Underhållspersonal
för utrustningar



Dokument eller motsvarande Målgrupper

Goda felsökningsanvisningar för
utrustningar erfordras om fellokali-
sering, felavhjälpning skall kunna
ske snabbt och säkert. En viktig del
av anvisningarna utgörs av instruk-
tioner hur man undviker att störa
driften i en ev redundant systemdel.
Om underhållspersonalen är indelad i
undergrupper behöver felsökningsan-
visningarna vara anpassade till be-
hovet hos varje undergrupp.

Underhållspersonal
för utrustningar

4
I

Datadokumentationen är en samlad
dokumentation av alla data som defi-
nieras vid ev datagenerering. Ev kan
dokumentationen behöva struktureras
på olika sätt, se vidare 8.2.

Programvarudokumentationen utgörs
av all dokumentation frän system-
utvecklingen. Denna del kommer
volymmässigt att dominera över all
annan dokumentation.

Dataansvarig
Systemingenjörer
Driftprogrammerare

Driftprogrammerare
Systemutvecklare

Även för ett litet datorsystem kommer en fullgod dokumenta-
tion att vara mycket omfattande. Det erfordras därför
strikta regler för uppdatering av dokumentationen med
revisionsförteckningar etc. Se vidare 9.7.

.1.4.3 Utbildning

Utbildningen måste, som tidigare sagts, anpassas till varje
personalgrupps behov och förutsättning. Det innebär att ett
stort antal kurser eller motsvarande måste genomföras. Grovt
sett bör varje kurs eller motsvarande bestå av följande
delar:

Introduktion till det totala systemets syfte,
funktion och uppbyggnad i den omfattning som
erfordras för aktuell personalgrupp. Detta inne-
fattar även ett klarläggande av driftorganisa-
tionen.

Genomgång av all dokumentation som kan vara aktuell
för personalgruppen

Detaljerad teoretisk genomgång av personalgruppens
uppgifter.

Praktiska övningar.

i
i
i
i
i
t
c
c
c
i
i
4
f
0
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I
I
I
ft
ft
ft
ft

Kurser är inte det enda sättet till utbildning. Självstudier
kan vara effektiva speciellt för mer kvalificerade personal-
grupper. Medverkan vid systemutvecklingen och idrifttag-
ningen kan ge kunskaper och erfarenheter, som ej är möjliga
att förmedla via kurser.

11.5 ALLMÄNT OM DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÄLL

11.5.1 Definitioner

Driftsäkerhet avser egenskapen hos ett system att i sin
drift- och underhållsmiljö kunna fullgöra specificerad
prestation vid en angiven tidpunkt eller under ett angivet
tidsintervall med hänsyn tagen till prestationsnedsättning
på grund av fel och underhåll.

Driftsäkerheten styrs av det tekniska systemets egenskaper
och av underhållssystemets egenskaper. Se figur 11:1.

ft

Driftsäkerhet

Funktions-
säkerhet

Underhålls- I
mässighet

1 Tekniska systemets egenskaper
I _ i

Underhålls-
säkerhet

I

Underhål 1ssystemets
egenskaper '

Figur 11:1. Egenskaper som påverkar driftsäkerheten.

De egenskaper hos det tekniska systemet, som påverkar
operativa systemets driftsäkerhet är funktionssäkerheten och
underhållsmässigheten.

Funktionssäkerhet avser egenskapen hos det tekniska systemet
som bestämmer risk för och fördelning i tiden av fel och
störningar. Det är framför allt denna egenskap som behand-
lats i kapitlen 6-8.
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Underhållsmässighet avser egenskapen hos det tekniska
systemet som bestämmer dess möjlighet att bli reparerad på
föreskriven tid och med föreskrivna underhållsresurser.
Underhållsmässigheten bestäms således av faktorer som
felindikering, felsökningstid, åtkomlighet, hanterbarhet
etc.

Underhållssäkerhet avser egenskaper hos underhållssystemet
och uttrycker dess grad av anpassning till det tekniska
systemet samt underhållssystemets förmåga att tillhandahålla
underhållsresurser när så erfordras.

Underhållssäkerheten bestäms således av faktorer som till-
gång på personal (med utbildning), tillgång på reservdelar,
verktyg, dokumentation etc.

11.5.2 Underhållskoncept

Ett tekniskt system är inte ett komplett
operativt system innan ett underhålIssystem
byggts upp, som är anpassat till det tek-
niska systemet och kraven på driftsäkerhet.

Underhållssystemet utgörs av bl a

underhållspersonal

reservmateriel

verktyg och testutrustningar

dokumentation

Det tekniska systemets underhållsmässighet påverkar kraven
på underhållssystemet. Omvänt är det väsentligt att möjlig-
heter och begränsningar i Underhållssystemet kan få påverka
det tekniska systemets utformning.

i
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
$
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**************************************************
* *
* *

Redan i ett tidigt projektstadium måste ett *
underhållskoncept utformas, som är styrande *
för utformningen av både det tekniska syste- *
met och underhållssystemet. *

*
*

**************************************************

11.6 UNDERHÅLL AV. UTRUSTNINGAR

11.6.1 Felavhjälpande underhåll *

Underhåll av utrustningar måste organiseras för akuta
insatser. Total åtgärdstid vid fel är en konstruktions-
förutsättning vid utformningen av datorsystem. Korta åt-
gärdstider kan innebära att ingen eller begränsad redundans
erfordras. Långa åtgärdstider kan innebära krav på full-
ständig redundans, ev tredubbla system.

Den totala åtgärdstiden består av huvudsakligen tre delar:

Inställelsetid är tiden från det att felet är anmält
till dess berörd underhållspersonal finns på plats och
kan börja felsökning.

Reparationstid är tiden från det att felsökning på-
börjats till dess att felet är åtgärdat men exklusive
eventuella väntetider.

Väntetid för reservdelar mm.

Att ständigt ha mycket kort inställelsetid (t ex < 30 min)
är extremt dyrbart om underhållet måste göras av specia-
listpersonal. Därför är det mycket vunnet om annan jour-
gående personal kan utföra huvuddelen av det akuta avhjälp-
ande underhållet.

Med lämplig underhållsmässig uppbyggnad av utrustningarna
bör detta vara helt realiserbart på systemnivå I och tro-
ligen även på systemnivå II. En sådan lösning på systemnivå
III kräver förmodligen en underhållsmässighet över det
normala samt kvalificerad utbildning för personalen.

Detta första underhållsled bör ha som målsättning att kunna
åtgärda 80-95% av felen. För resterande 5-20% av felen måste
specialistutbildad personal tillkallas. Denna bör normalt
ingå i kärnkraftverkets driftpersonal. I undantagsfa11 och
som ytterligare back-up kan datorsystemleverantörens under-
hållspersonal utnyttjas.
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Intressanta utvecklingstrender är inbyggda mer eller mindre
automatiska faciliteter för feldiagnos samt möjligheter att
utföra felsökning via telefonlinje från helt annan plats, t
ex datorleverantörens underhållscentrum i Sverige eller
utomlands. Det ger potentiella möjligheter till underhåll av
även kvalificerad datorutrustning (systemnivå III) utan egen
specialistpersonal. Dock kan man hamna i en svår situation
om felet inte är diagnostiserbart på detta sätt eller om
datorleverantören om ett antal år trappar ned denna service
för äldre datorsystem.

Reparationstidens längd beror främst på utrustningens
underhållsmässighet och personalens kvalifikationer. De
viktigaste faktorerna som påverkar underhållsmässighete:. är
uppbyggnaden i lätt utbytbara utbytesenheter och vilka
hjälpmedel för felsökning som finns. Adekvat dokumentation
är en viktig faktor i detta sammanhang.

11.6.2 Underhåll i krissituationer

Antag att ett datorsystem med vitala funktioner består av en i
dubbeldatorkonfiguration med en viss kommunikation mellan
datorsystemhalvorna, såsom övervakning av den andra halvans
funktion och uppdatering efter driftavbrott. Om den ena i
datorhalvan går sönder skall denna kunna tas ur operativ
drift och repareras utan att driften störs i den andra
halvan. |

Under normal drift skall alla fel snarast åtgärdas. Befinner
sig kärnkraftverket i skärpt drift eller i en krissituation i
är läget ett annat.

Alla ingrepp i ett system i operativ drift innebär alltid en i
potentiell risk. Ingen fullständig funktionell isolation kan
råda mellan systemhalvorna och därför finns alltid risken
att ingrepp i ena datorsystemhalvan kan påverka den andra. i
Uppdatering efter driftavbrottet av reparerad datorhalva är
en tämligen komplicerad programvarufunktion och därmed i
viss mån otillförlitlig, speciellt om krissituationen i
innebär onormala förhållanden för datorsystemet.

Det finns därför skäl som talar mot att felaktig dator- i
systemhalva skall repareras omedelbart. Risken för fel vid
reparation skall ställas mot risken att även den andra
datorsystemhalvan går sönder. i

Det går ej att ge någon generell rekommendation i detta
fall. Det beror på en mängd faktorer, såsom förväntad längd i
på akut krissituation, MTBF för datorsystemhalvorna m m .

Intuitivt förefallet det riktigast att avsr.å från allt i
underhåll under en akut krissituation, om det inte är
absolut nödvändigt.
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11.6.3 Preventivt underhåll

Preventivt underhåll förekommer knappast alls på systemnivå
I, utom för mekaniska utrustningsdelar, t ex utskrifts-
maskiner. På systemnivå II och III kan preventivt underhåll
i mindre omfattning förekomma.

Preventivt underhåll utföres lämpligen av den normala
specialistutbildade underhållspersonalen. Åtgärderna måste
naturligtvis inplaneras med och underordnas den operativa
driften.

En viss uppmärksamhet måste ägnas de uppdateringar och
modifieringar datorleverantören normalt gör för större
standard datorsystem inom ramen för underhållsavtal, sådana
modifieringar kan innebära att en svag konstruktionsdetalj
förbättras, förbättrade felsökningsmöjligheter, rationellare
reservdelshållning för datorleverantören osv.

För att få del av sådana modifieringar får banden till
datorleverantörens underhållsorganisation ej brytas helt pga
att den egna underhållsorganisationen är fullt tillräcklig i
övriga avseenden.

En annan fråga är om sådana modifieringar skall införas
okritiskt. Alla modifieringar innebär en potentiell risk,
varför genomförda modifieringar måste testas noggrant. Det
är inte givet att de förutsättningar för en modifiering som
datorleverantören anser föreligga exakt stämmer med förut-
sättningarna för aktuellt datorsystem. Vidare måste alla
modifieringar följas upp i reservdelsförråd, dokumentation
och information till berörd underhållspersonal.

11.6.4 Reservdelar

All akut felavhjälpning förutsätts ske genom utbyte av ett
relativt fåtal utbytesenheter, normalt kretskort eller hela
datorsystemdelar (t ex skivminne). Det finns visserligen
datorsystem som förutsätter felsökning och byte av delar på
komponentnivå, men det är ytterst tveksamt om ett sådant
datorsystem är underhållsmässigt acceptabelt.

En felaktig utbytesenhet ersätts av en reservdel. Den
felaktiga delen kan, om den är reparerbar, utan större
tidspress repareras på central verkstad, t ex hos dator-
leverantören. Denna reparation kräver vanligen mångdubbelt
mer resurser och kvalifikationer än vad som krävs vid den
akuta situationen.

Finns inte en funktionsduglig utbytesenhet på plats i
stället för en som gått sönder, blir det lång väntetid innan
annan enhet kan fås fram från datorleverantörens centrala
lager i Sverige eller utomlands.
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Det finns relativt enkla matematiska modeller för att "
beräkna erforderligt antal reservdelar av varje typ som
skall finnas i lager för att inte risken att bli utan g
reservdel skall överstiga ett visst givet värde med en given "
konfidensnivå. Felsannolikhet samt total reparationstid per
reservdel är därvid ingångsvärden.

när den lades in i förrådet är felfri när den tas ut något
eller några år senare,
bundet funktionsprovas.

För normala reparerbara utbytesenheter som bara förekommer i
ett fåtal exemplar i utrustningen innebär det vanligen att A
en reservdel av varje typ skall hållas i lager. ™

För andra icke reparerbara delar vt ex komponenter i repa- A
rerbara utbytesenheter) kan på liknande sätt förväntad ™
förbrukning under systemets livslängd beräknas med önskad
konfidensnivå. A

Det förutsätts att den kanske enda reservdel man har av en
viss typ är fullt funktionsduglig vid det tillfälle när den A
behövs. ™

Även under lagring finns det en viss felsannolikhet, varför A
det inte är säkert att en reservdel som var funktionsduglig "

eller några år senare. Reservdelarna måste därför regel- A

Nu är det tyvärr så att ett enkelt funktionsprov inte A
garanterat upptäcker fel av typen ökad störningskänslighet ™
pga att komponenter arbetar på marignalerna eller funk-
tionsfel i extremt ovanliga signalkc nationer. A

Sätter man in en sådan utbytesenhet drabbas systemet av
sporadiska störningar. Dessa är ytterst svåra att loka- A
lisera, speciellt som den andra utbytesenheten förmodligen ™
är på reparation. "Try and error" metoden kan därför ej
tillämpas vid fellokalisering till denna enhet. d

Ett sätt är att låta reservdelarna på ett långsamt och
planmässigt sätt rotera i den operativa driften. Så små- A
ningom har alla reservdelar haft en viss andel operativ "
drift inom exempelvis den senaste 2-årsperioden.

Nya reservdelar skall "brännas" in så att man når en bra bit "
ner på "badkarskurvan". Det är lämpligt att första tiden
sker i provbänk eller i ev reservdator. A

Ett väl fungerande datorsystem vill man förmodligen skall
räcka under kärnkraftanläggningens återstående livslängd, A
som kanske är mer än 20 år. Det finns knappast något dator- ™
system, där datorleverantören kan garantera reservdelar
eller komponenter för mer än 5 år. Efter 10 år kommer det d
sannolikt att vara problem med vissa reservdelar och kompo- ™
nenter.

Om man inte vill byta datorsystem återstår då bara att lägga ™
upp tillräckliga förråd i god tid innan reservdelar och
komponenter försvinner ur marknaden. Om man inte tidigare ä
bedrev reparation av utbytesenheter i egen regi måste även ™
denna fråga lösas långsiktigt.
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Ytterligare ett problem i detta sammanhang är att det finns
åldringsfenomen hos vissa halvledarkomponenter och att
omfattningen är okänd på så lång sikt som 20 år. Äldrings-
effekterna är bl a beroende på minimala detaljer i till-
verkningen av halvledare och kan därför variera mellan olika
tillverkare och tillverkningspartier. Intuitivt vore det
egendomligt om inte åtminstone någon komponent skulle
drabbas av icke förutsedda åldringseffekter.

Sammanfattningsvis kan konstateras:

**************************************************
*
*

Det är stor risk för att man råkar ut för *
svåra problem om man försöker utsträcka ett *
datorsystems livslängd väsentligt utöver *

* normal livslängd (ca 10 år). *
* *
* *
**************************************************

Detta gäller ej endast reservdelar utan även driftorganisa-
tionen, se 11.1.3.

11.7 UNDERHALL OCH MODIFIERING AV PROGRAMVARA OCH DATA

11.7.1 Programvaruunderhål1

Programvaruunderhåll brukar definitionsmässigt anses utgöras
av

rättning av fel i programvaran

löpande anpassning av programvaran pga smärre
förändrade förutsättningar

I detta sammanhang vill vi också införliva "dataunderhåll"
under begreppet programvaruunderhåll:

rättning av fel i data

anpassning av statiska data till förändrade
förhållanden, s k datagenerering
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Det kan ej spontant uppstå fel i programvaran, utan felen är
konstruktionsfel, som finns där från början. Rättningen av
fel innebär i princip en omkonstruktion och därmed för- i
knippade svårigheter och problem.

Att åtgärda ett programvarufel innebär att man måste

Konstatera att det är ett programvarufel och
inte en tillfällig störning etc. För aktuella å
tillämpningar måste man förutsätta att kvar-
varande programvarufel uppträder sällan.

Isolera felet till en viss programmodul och
algoritm

Rätta felet och därvid vara uppmärksam på att
korrigeringsåtgärden kan få oönskade bieffekter och
i princip generera ett eller flera nya fel. m

Verifiera systemet efter rättningen för att
konstatera att felet är åtgärdat och att inga m
oönskade bieffekter uppstått.

i

* Rättning av programvarufel är en kvalifice- *
* rad uppgift och fordrar personal med ingå- * m
* ende kunskaper om aktuell programvaras upp- *
* byggnad och funktion. *

i* * ^**************************************************
4

Eftersom rättning av programvarufel i princip innebär en É
omkonstruktion kan den ej genomföras i en akut situation.
Det är i allmänhet inte behov av akuta åtgärder. En omstart
av hela eller delar av programvaran löser de akuta problemen m
vid programvarufel under förutsättning att det finns lämplig
recovery. Vissa korrigeringar av data kan göras i akuta
situationer, men det är knappast att rekommendera.

**************************************************
i

Programvaruunderhåll skall ej organiseras *
för akuta insatser på samma sätt som under- *
håll av utrustningar. * m

* *
**************************************************
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Löpande anpassning av programvaran till smärre förändrade
förutsättningar kan innebära att någon dataarea behöver
utökas, en mindre ändring i en algoritm, anpassning till en
ny modernare periferiutrustning etc. Att konstatera att
ändring erfordras och att isolera ändringarna till en viss
programmodul brukar i allmänhet vara enklare men i övrigt är
det i stort sett samma krav på smärre ändringar som vid
rättning av fel.

I en bra programvarukonstruktion skall det förutsättas att
ändringar behöver ske. Programmeraren bör ha lagt in vissa
konstanter som parametrar och infört lämpliga s k "program-
varukrokar" för att det skall vara lätt att tillfoga vissa
nya tillämpningsfunktioner. Man måste vara medveten om att
parametrar eller "krokar" sannolikt aldrig har blivit
uttestade tidigare.

Vanligt förekommande ändringar förbereds så att de kan ges
som data, jämför 7.2.7 och 8.2. Programvaruunderhållet
övergår därvid till dataunderhåll. Detta kan göras enklare,
mera användartillvänt och bör kunna utföras av icke program-
varuspecialister, såsom systemingenjörer eller dataansvarig.

Innan man genomför rättning av fel och smärre modifieringar
skall man först undersöka om felet är så allvarligt eller
ändringen så nödvändig att man inte kan leva med den defek-
ten åtminstone till man samlat på sig en hel del åtgärder
avseende programvaran.

Om felen inte har allvarlig karaktär, undvik *
att ändra i befintlig programvara. Det kai. *
ur tillförlitlighetssynvinkel vara bättre *
att leva med ett konstaterat fel och i *
stället undvika felkonsekvenserna. *

**************************************************

i 11.7.2 Modifiering av programvara

Modifiering av programvara skiljer sig från programvaru-
» underhåll endast i fråga om modifieringsarbetets omfattning.

Om en trivial ändring, som borde räknas som programvaru-
underhåll, är komplicerad att införa, t ex pga brister i

' grundläggande programvarukonstruktion eller brister hos
dokumentationen, måste ändringen räknas som en modifiering.

I
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En modifiering bör bedrivas i projektform under liknande
förhållanden som systemutvecklingsprojektet. Det är vidare
en fördel om samma personer i projektets nyckelpositioner i
kan engageras.

En viktig faktor i sammanhanget är hur genomgripande modi- (
fieringen kommer att bli. En från användarsynvinkel trivial
förändring kan under olyckliga omständigheter erfordra
omfattande förändring av programvaran. i

En god grundkonstruktion där programvaran strukturerats på
ett intelligent sätt är en förutsättning för att större i
modifieringar skall vara möjliga. Ju bättre grundkonstruk-
tion, desto större är förutsättningarna att en modifiering
kan begränsas till omfattning och komplexitet. i

En god dokumentation från systemutvecklingen är A och O för
modifieringar. Existerar exempelvis bara sparsamt kommen- i
terade källkodslistningar är det dåliga förutsättningar för
att en modifiering överhuvudtaget skall kunna bli tillför-
litlighetsmässigt acceptabel. i

i
*

* En god grundkonstruktion av programvaran samt *
* god dokumentation är grundförutsättningar för *
* modifieringar. Brister i dessa avseenden * é
* innebär att det ej går att genomföra tillför- *
* litlighetsmässigt godtagbara modifieringar. *

* *
ft*************************************************
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12. SLUTSATSER OCH RIKTLINJER

Detta kapitel avslutar rapporten och innehåller först
sammanfattning och slutsatser av analyserna i rapporten.
Sedan redovisas författarnas syn på i vilken utsträckning
datorsystem kan vara lämpliga för att realisera s k vitala
funktioner i kärnkraftverk. Därefter lämnas några råd och
riktlinjer för att ta fram ett så tillförlitligt datorsystem
som möjligt. Slutligen lämnas ett diskussionsförslag över
SKI:s roll i detta sammanhang.

12.1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

* *

De slutsatser och riktlinjer som lämnas i *
denna rapport skall ses mot bakgrunden av *
att ett system med s k vitala funktioner *
skall konstrueras för "engångsanvändning" *
i extremt ovanliga och kanske ej förutsedda *
situationer. *

* *

**************************************************

Denna förutsättning avviker i hög grad från flertalet andra
datortillämpningar, där datorsystemet används löpande och
där man ofta kan acceptera funktionsbortfall i extremt
ovanliga situationer.

Systemnivåer

Det finns ett brett spektrum av datorsystem, som skulle
kunna användas i kontrollrumssammanhang. I avsnitt 5.1
skisseras tre systemnivåer:

Systemnivå I - små datorsystem

Systemnivå II - medelstora datorsystem

Systemnivå III - stora datorsystem

Systemnivåbegreppet är väsentligt som bas för slutsatser och
riktlinjer.
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Tillämpningstransparens

Tillämpningstransparens definieras i avsnitt 4.7 och innebär
att de interna operationssekvenserna i en utrustningsdel
eller programmodul ej påverkas av vad som händer i den yttre
processen (kärnkraftverket).

Tillämpningstransparens är en mycket önskvärd egenskap för
ett system med vitala funktioner. Om man kan visa att en
enhet (utrustningsdel eller programmodul) är fullständigt
tillämpningstransparent gäller att enheten kan testas och
verifieras under normala driftförhållanden eller i en
simulerad miljö.

**************************************************
*
*
* Hög tillämpningstransparens ökar tillför-
* litligheten och förenklar realiseringen av
* ett system med vitala funktioner.
*

**************************************************

Funktionell enkelhet

En av de mest väsentliga faktorerna för att åstadkomma ett
tillförlitligt datorsystem är att det är funktionellt
enkelt. Det innebär bl a att:

tillämpningsfunktionerna skall vara enkla att
specificera, dvs enkla algoritmer, enkel logik m m.

tillämpningsfunktionerna skall vara enkla att
realisera i ett datorsystem

funktionsvarianter och undantagsfall skall undvikas,
och om sådana trots allt måste ingå skall de vara
entydigt definierade.

Exempelvis är en god människa/maskinkommunikation väsentlig
för en kontrollrumsdator, varför det i det enskilda fallet
kan vara högst motiverat med vissa funktionella finesser.
Dock måste man komma ihåg att varje ökning av komplexiteten
medför en potentiell sänkning av tillförlitligheten i de
extremt ovanliga situationer, där det vitala systemet skall
fungera. Tyvärr är inte sambandet mellan funktionell kom-
plexitet och tillförlitlighet kvantifierbart.
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* *

* Funktionell enkelhet och en enkel realise- *
* ring (på systemnivå I) är väsentliga fakto- *
* rer för att uppnå extremt tillförlitliga *
* datorsystem. *
* *

**************************************************

Felhantering

Även ett enkelt datorsystem är en tekniskt komplicerad
produkt, som från grunden måste vara konstruerat för att ta
hand om fel. Grunderna för felhantering är:

Feldetektering, dvs förmågan att upptäcka och
identifiera fel.

Recovery, dvs förmågan att efter ett fel återta
normal operativ Irift.

En önskvärd egenskap är feltolerans, dvs förmågan att
upprätthålla normal (eller något degraderad) operativ drift
trots att systamet är felbehäftat. En långt gående feltole-
rans strider dock mot kraven på funktionell enkelhet.

Utrustningar

Datorutrustningar kan fås att uppfylla högt ställda tillför-
litlighetskrav med följande motiveringar:

Datorutrustningarna exkl minnen är i hög grad till-
lämpningstransparenta. Det är låg sannolikhet att ett
utrustningsfel ger vilseledande funktion (se
avsnitt 6.3).

Data lagrade i minnen skyddas genom redundant lagrad
information som möjliggör säker feldetektering och
ev även felkorrigering (se 6.3 och 8.4.2).

Frekvensen av fel i utrustningar är predikterbar
(se avsnitten 6.1 och 6.2).

Tillgängligheten kan bli mycket hög genom redundans,
se avsnitten 5.4 och 6.5.
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Programvara

Alla fel i programvara är konstruktionsfel och kan ej uppstå
spontant (se avsnitt 7.1). Programvara av även måttlig
omfattning kan i praktiken ej konstrueras utan att det finns
kvarvarande fel även efter noggrann uttestning.

Programvarutillforlitlighet kan ej mätas med entydiga mått.
Programfel kan uppträda

- i en viss specifik tillämpningssituation
(deterministiska fel)

slumpmässigt eller till synes slumpmässigt, där
felfrekvensen vanligen ökar med belastningssitua-
tionen i datorn.

Det finns vidare inga säkra metoder att prediktera felsanno-
likhet i programvara, speciellt ej i onormala situationer
(se avsnitt 7.4).

Tillförlitlighet hos programvara måste grundläggas under
konstruktionsskedet (se nedan). Tillförlitligheten befrämjas
också av funktionell enkelhet och en lämplig programvaru- ,
uppbyggnad (se avsnitt 7.2). j

Programvaran skall ges en enkel och logisk struktur. ~

Största möjliga tillämpningstransparans är väsentlig
för s k vitala funktioner. 4

Hårdvarans, operativsystemets och programmerings-
språkens möjligheter till isolation mellan olika
delar av program och data skall utnyttjas. I |

En cyklisk programstruktur har för små och enkla
system tillförlitlighetsmässiga fördelar framför i
en avbrottsstyrd programstruktur.

Högnivåspråk bör utnyttjas. i

Recovery och viss tolerans mot datafel och utrust-
ningsfel måste finnas i programvara. I

Rättning av programvarufel och modifieringar av programvara
innebär omkonstruktioner och därmed risk för nya fel. Om \
uppgifter rörande anslutna processvärden, bildpresentation
mm, som man vet kommer att behöva ändras då och då, ges som .
data blir behovet av att ändra i programvaran väsentligt %
mindre. Genom denna s k datastyrda uppbyggnad blir program-
varan mer tillämpningstransparent och en del av tillämp- -
ningsberoendet överflyttas till data. (Jmfr statiska data {
nedan, se även avsnitt 7.2.7 och 8.2.) En datastyrd program-
uupbyggnad är normalt mer komplex än en icke datastyrd, men -
den ökade tillämpningstransparensen och den säkrare metoden %
för ändringar innebär större tillförlitlighetsmässiga
fördelar. ^

0



I
231

i'
För åtuminstone systemnivå II och III är man i hög grad
beroende av existerande s k standardproqramvara, såsom

.' operativsystem, kompilatorer mm. Det finns knappast realis-
tiska alternativ till att utnyttja standardprogramvara och
kvaliteten på denna utgör ett viktigt urvalskriterium vid
val av datorsystem (se vidare 7.3).

\

Data

' Data intar en synnerligen central roll i ett datorsystem. I
rapporten skiljs på statiska data och dynamiska data.

Statiska data hör oftast samman med datastyrd programvara
och förändras inte utom vid vissa speciella tillfällen. Det
bör finnas hjälpmedel för att förändra statiska data (s k
datagenerering) och att verifiera data. Detta förfarande kan
göras väsentligt enklare för användarna och säkrare än
ändring i programvara (se vidare avsnitt 8.2).

Dynamiska data är sådana data som ändras löpande under
operativ drift. De utgörs av insamlade processvärden,
beräknade data mm. (Se avsnitt 8.3.)

Recovery efter ett fel i ett datorsystem går i princip ut på
att återställa dynamiska data med lång aktualitetstid till
ett godkänt status.

**************************************************
* *
* *
* Tillåter tillämpningen att datorsystemet *
* kan realiseras utan dynamiska data med lång *
* aktualitetstid innebär detta tva väsentliga *
* förenklingar, vilka bör påtagligt bidra till *

datorsystemets totala tillförlitlighet: *
*

Recovery begränsas till inladdning av *
programkod och statiska data. *

*
Redundans kan åstadkommas med helt *
skilda utrustningar, dvs utan kompli- *
cerade dubbeldatorkonfigurationer. *

*
* *
**************************************************

Behovsanalys

Behovsanalysen är den första fasen i framtagning av ett nytt
datorsystem (se avsnitt 9.1). Behovsanalysen genomförs av
användarna (= kraftföretaget) och mynnar ut i en funktions-
specifikation.
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Detta är en synnerligen kritisk fas. Här grundläggs den
funktionella ambitionsnivån, som enligt tidigare slutsatser
är en av de viktigaste faktorerna för att erhålla ett
tillförlitliqt system.

Det finns relativt goda formaliserade metoder för att
verifiera att resultatet från senare framtagningsfaser
uppfyller kraven i den funktionella specifikationen. Däremot
saknas det metoder för att verifiera funktionsspecifika-
tionen mot vad som verkligen skulle behövas. Detta accen-
tueras i hög grad av att syftet med ett s k vitalt system är
att det skall fungera i extremt ovanliga situationer.

Det bästa är att funktionerna är enkla intill självklarhet.

Programutveckling

Utgående från en funktionell specifikation kan framtagningen
av ett datorsystem göras av i huvudsak datortekniskt orien-
terade personer. (Se vidare avsnitt 9.2-9.8.)

Motivet för att utvecklingsprocessen för programvara ges en
så central roll är att:

**************************************************
* *

Tillförlitlighet för programsystem är en *
konstruktionsegenskap som endast kan skapas * i
i samband med utvecklingen. * "

*

Framtagning av programvara skall ske i projektform. Projek-
tet skall indelas i ett antal faser, såsom i

Systemspecificering

Programsystemutformning "

Modulutveckling å

Testning, systemintegration

Resultat från varje fas skall klart dokumenteras. Varje fas "
skall verifieras mot föregående och efterföljande faser.

Under varje fas i utvecklingsprocessen bör någon formali- "
serad metod tillämpas. Det finns ett antal metoder som har
tillämpats med större eller mindre framgång. De syftar till 1
bl a till att "
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tillåta att man vid varje tillfälle kan arbeta
med en sådan delmängd som är intellektuellt
greppbar

successivt bryta ned de funktionella kraven till
programmoduler

underlätta ev automatisera dokumentationen från
fasen

minska risken för att väsentliga delar glöms bort.

Det finns säkert ingen "bästa metod" utan det väsentligaste
är att någon metod utnyttjas konsekvent och att denna metod
är väl förankrad hos dem som bedriver programutvecklingen.

Testning av programvara

Testning av programvara är kanske den del av programutveck-
lingsprocessen som är mest underskattad och som kräver den
mest kompetenta personalen (se vidare avsnitt 9.6).

Även ett program av måttlig omfattning innehåller så många
möjligheter till fel att fullständig uttestning är omöjlig.
Testning får därför karaktären av mer eller mindre intelli-
gent stickprovstagning. Man kan därför ej uppnå hög tillför-
litlighet enbart genom testning och därefter korrigering av
de fel som upptäcks.

**************************************************
*
*
* Testning av större programsystem kan endast
* visa existensen av fel; aldrig frånvaron av
* fel.
* *
* *
**************************************************

Testning skall ha som målsättning att visa att det finns
fel. Programtestning får därför ej utföras av personal som
utvecklat programmet.

För programutvecklingsprocessen i övrigt finns formaliserade
metoder, men det är sämre ställt med metoder för framför
allt systemtestning. Kvaliteten på testningen beror därför i
hög grad på personlig skicklighet att konstruera testfall.

Ytterligare ett problem är att veta när testningen skall
avbrytas. Eventuellt kan metoder för tillförlitlighetspre-
diktering av programvara utnyttjas (se avsnitt 7.4).
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Systemanskaffning

Sättet på vilket ett datorsystem anskaffas kan ha stor
betydelse för dess tillförlitlighet (se avsnitten 10.1,
10.2). Detta gäller i speciellt hög grad för tillämpnings-
specifik programvara.

Det är viktigt att det finns grupper med olika roller under
systemanskaffningen. I ett projekt med huvudsakligen pro-
gramvaruutveckling Sr de viktigaste grupperna

Användare

Systemutvecklare (projektledning)

Programutvecklingsgrupp (hos systemutvecklaren)

Kvalitetsstyrningsgrupp ( -"- )

Enhet för verifiering och validisering (anlitad
av användaren)

Kvaliteten på programvara beror i hög grad på hur dessa
grupper kan utföra sina olika uppgifter samt de löpande
(förhandlings-) uppgörelser som träffas mellan grupperna.

Tids- och resursbrist är ett av de största hoten mot god
kvalitet hos programvara. Om ett programutvecklingsprojekt
skulle råka ut för problem, måste användaren vara beredd att
ge skälig tidsutsträckning och ev ekonomiskt tillskott. En
hård attityd leder bara till en sämre produkt.

**************************************************
* *
* *
* Tillförlitligheten hos programvara befrämjas *
* i hög grad av *
* *
* - ett ömsesidigt förtroende mellan an- *
* vändare och systemutvecklare *
* *
* - en förståelse för motpartens problem *
* och önskemål *
* *
* *
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : * * * * * * * * * *

Kvalitetsstyrning av programvaruutveckling

Kvalitetsstyrning av programvaruutveckling SQA (Software
Quality Assurance) skall bedrivas av personal hos system-
utvecklaren, som ej själva medverkar i systemutvecklingen.
SQA bör omfatta alla faser i utvecklingsprocessen. Se vidare
avsnitt 10.3.
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Det främst motivet för SQA är att få programvara av hög
kvalitet, t ex tillförlitlighet, modifierbarhet. Kostnaderna
för SQA kan helt eller delvis kompenseras av att fel upp-
täcks i tidiga utvecklingsfaser samt att kostnaderna för
drift och underhåll minskas.

Verifiering och validisering

Verifiering och validisering fyller en viktig roll vid
systemanskaffningen av en sa kvalificerad produkt som ett
vitalt system för ett kärnkraftverk. Det är en aktivitet,
som skall bedrivas helt separat från själva programutveck-
lingen (se avsnitt 10.4).

Verifiering och validisering är ett slags acceptanstestför-
farande, där verifiering avser olika faser i systemframtag-
ningen, medan validiseringen avser hela systemet.

Det är genom verifiering och validisering som användaren
kontrollerar att specificerade krav är uppfyllda. Det är
främst denna roll i systemframtagningen som SKI bör anknyta
till vid sin myndighetsutövning, se vidare avsnitt 12.5.

Drift och underhåll

För drift och underhåll finns vid kärnkraftverken etablerade
rutiner för säkerhetsrelaterade utrustningar. Dessa förut-
sätts i stort sett vara tillämpliga, men en viss anpassning
erfordras säkert om det införs datorsystem med vitala
funktioner (se kapitel 11).

Det är synnerligen viktigt för ett datorsystems tillför-
litlighet att det finns en väl fungerande driftorganisation
med goda kunskaper och förutsättningar för att svara för
drift och underhåll. Detta i kombination med en bra uppfölj-
ning under drift innebär att man bör kunna räkna med en
tii.lgänglighetstillväxt för både utrustningar och program-
vara.

Underhåll av utrustningar måste naturligtvis organiseras för
akuta åtgärder. Ju större datorsystem (= högre system-
nivåer), desto högre kvalifikationer krävs för underhålls-
personalen. Det kan vara svårt att under systemets totala
livslängd hålla tillräckligt kvalificerad personal, som
alltid är insatsberedd med kort inställelsetid.

Underhåll av programvara innebär rättning av fel samt
löpande modifieringar pga ändrade förutsättningar, t ex nya
mätvärden, utbytta utrustningar i anläggningen. Alla ingrepp
i programvaran är omkonstruktioner och måste bedrivas på
samma kvalitetsnivå som utvecklingsprojektet, dvs med samma
krav på bl a dokumentation och verifiering. Dock är förut-
sättningarna i allmänhet sämre under driftskedet än under
utvecklingsprojektet. Det kan därför ur tillförlitlighets-
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synvinkel vara bättre att leva med ett konstaterat, icke
allvarligt, fel och att undvika de potentiella riskerna av
att ändra i befintlig programvara.

För att minska behovet av modifieringar i själva program-
koden bör programvaran vara datastyrd. Programvaruunderhall
= dataunderhåll kan göras betydligt säkrare och verifie-
ringsproblematiken kan förenklas väsentligt.

Sammanfattande slutsats

Rapporten påpekar så många problem och svårigheter att uppnå
tillförlitliga datorsystem att det till synes verkar omöj-
ligt att realisera ett datorsystem med vitala funktioner i
potentiella haverisituationer. Att så stor vikt lagts ned på
att dra fram problem och svårigheter beror på att ett vitalt
system skall konstrueras för "engångsanvändning" i extremt
ovanliga eller ej förutsedda situationer.

Situationen är inte så hopplös. Uppfylls bara följande
väsentliga förutsättningar minskar problemen och svårig-
heterna till en nivå som är helt hanterbar. Dessa förut-
sättningar är:

EN ELLER ETT FÄTAL FUNKTIONER PER SYSTEM

FUNKTIONELL ENKELHET

TILLÄMPNINGSTRANSPARENS

PROCESSANPASSNING VIA DATA

12.2 JÄMFÖRELSE DATORSYSTEM - KONVENTIONELLA UTRUSTNINGAR

En vital funktion kan, om den är tekniskt realiserbar,
antingen realiseras i ett datorsystem eller i någon annan
typ av utrustning. Vi kallar sådan annan utrustning för
"konventionell" utrustning.

En vital funktion i kontrollrumssammanhang omfattar någon
form av insamling, bearbetning, lagring och presentation av
information. De funktioner som kan realiseras med konven-
tionella utrustningar kan även realiseras med en eller flera
datorutrustningar. Ett datorsystem, utan några funktioner
utöver vad som i praktiken kan åstadkommas med konventionel-
la utrustningar, kan realiseras med ett mycket enkelt
datorsystem på "systemnivå 0", dvs ett datorsystem på den
"nedre delen" av systemnivå I.
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Väl genomtänkta realiseringar med konventionella utrust-
ningar och datorbaserade utrustningar är inte direkt jäm-
förbara. Den optimala avvägningen mellan funktioner, till-
förlitlighet, kostnader mm faller ut olika. En datorrea-
lisering bör inte okritiskt begränsas till exakt samma
funktionella nivå, som kan realiseras med konventionella
utrustningar.

Om vi trots detta jämför konventionella utrustningar och
enkla datorsystem på samma funktionella ambitionsnivå visar
en sådan jämförelse:

Konventionella utrustningar är vanligen unimodala,
dvs en separat utrustning per processvärde, del-
funktion etc. Datorer är i högre eller lägre grad
multimodala, dvs samma utrustning används för flera
processvärden, delfunktioner etc.

Kostnaderna (= uppoffringarna) för datorsystem jämfört
med konventionella utrustningar visas i figur 12:1

Unimodalt använda datorer har hittills varit
väsentligt dyrare än konventionella utrustningar,
se dock nedan.

För samma kostnad kan man få en större omfattning
av processvärden etc med datorsystem, vilket bör
vara tillförlitlighetsmässigt befrämjande pga
informationsmässig redundans.

Det finns felsituationer som innebär totalt funktions-
bort fall för multimodala utrustningar. Denna risk kan
minskas genom inbyggd redundans men sådana felmoder
kan endast elimineras om utrustningar är helt separe-
rade.

För datorsystem kan det finnas fel i programvaran,
vilka skall jämföras med konstruktionsfel i kon-
ventionella utrustningar. Under förutsättning att
ambitionsnivån begränsas enligt förutsättningarna
ovan, kan programvaran göras så enkel att risken för
fel i programvaran inte bör vara väsentligt högre än
risken för konstruktionsfel för konventionella utrust-
ningar.

Beträffande frekvensen av fel i utrustningar gäller i
stort samma förhållande som för kostnader. I figur
12:1 kan "kostnad" bytas ut mot "felfrekvens".
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Unimodala utrustningar
(konventionella utrustningar)

Multimodala utrustningar
(datorsystem)

"Omfattning"

"Kostnad" innefattar inte bara kostnader för
utrustningar, programvara, installation, dokumenta-
tion mm utan även andra typer av uppoffringar i
form av utrymme i kontrollrummet mm.

"Omfattning" avser antalet processvärden,
delfunktioner etc.

Figur 12:1. Principiell kostnadsbild för
konventionella utrustningar och
datorsystem

Fel i datorutrustningar är i långt högre grad till-
lämpningstransparenta än fel i konventionella ut-
rustningar. De flesta fel i datorutrustningar ger
helt utebliven funktion eller annan klart uppenbar
felfunktion.

Utvecklingen inom mikrodatorområdet går så snabbt, att det
nu är helt realistiskt att använda unimodala mikrodatorer
eller en mikrodator per ett fåtal processvärden. Problemet
ligger snarare i att finna presentationsorgan i kontroll-
rummet som inte är alltför multimodala och inte alltför
kostnadskrävande, bl a beträffande utrymme i kontrollrummet.

Vanliga utorgan för datorer såsom bildskärmar och skriv-
maskiner är utpräglat multimodala. Används de inte på detta
sätt blir de snabbt kostnadskrävande.

i
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Utorgan för konventionella utrustningar såsom visarinstru-
ment, lamptablåer utnyttjar inte datorteknikens fördelar och
uppvisar en unimodal kostnadsbild enligt figur 12:1. Ett fel
innebär normalt felaktig presentation utan att det behöver
uppmärksammas (nästan ingen tillämpningstransparens).

En lösning kan vara siffertablåer av halvledare, flytande
kristall eller motsvarande. Sådana kan fås med begränsad
grafisk presentation, t ex termometervisning och med färg-
presentation.

Sammanfattningsvis kan konstateras:

**************************************************
* *
* *

Datorsystem är konkurrenskraftiga med kon- *
ventionella utrustningar på samma funk- *
tionella ambitionsnivå och har den stora *
tillförlitlighetsmässiga fördelen av att *
vara i hög grad tillämpningstransparenta. *

*
*

**************************************************

12.3 DATORBASERADE SYSTEM MED VITALA FUNKTIONER

Definitionen av vitalt system i avsnitt 1.3 ger möjlighet
till en vid eller snäv tolkning av begreppet vitalt system.
Vi skall inleda detta avsnitt med att diskutera krav på
system ur en något annan aspekt - absoluta krav kontra
relativa krav.

Ett absolut synsätt karaktäriseras av att definitiva krav
ställs pa en vital funktion. Kan det ej bevisas att ett
system som skall realisera en vital funktion uppfyller
ställda krav är systemet oacceptabelt. Grundsynen är föl-
jande; Går det ej att verifiera ett krav anses kravet ej
heller uppfyllt.

Med dagens teknik är det knappast möjligt att verifiera
absoluta tillförlitlighetskrav beträffande datorsystem.
Möjligen går det att göra det för enkla system på systemnivå
I. I övriga fall måste man nöja sig med att konstatera:

**************************************************
* *
* *
* Datorsystem med hög tillförlitlighet går *
* att åstadkomma, men kvalitetsnivån går ej *
* att fastställa med objektiva metoder. *
* *
* *
**************************************************
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**************************************************
* *

Med ett relativt synsätt skall en datorsystemrealisering av
en vital funktion jämföras med alternativa sätt att reali- g
sera den önskade funktionen. Tre fall kan urskiljas: 1

a) Kan en vital funktion realiseras med hjälp av "
konventionella utrustningar är funktionen så enkel
att den kan realiseras av ett mycket enkelt dator- g

i
system på systemnivå I. I så fall kan enligt före-
gående avsnitt en datorrealisering göras tillräckligt
tillförlitlig.

b) Är en vital funktion så komplicerad att den ej kan g
realiseras med hjälp av konventionella utrustningar "
finns i princip två alternativ till datorsystemlös-
ning: g

- Den vitala funktionens berättigande ifrågasätts -
kan den ersättas av något enklare ? g

Man låter den vitala funktionen lösas enbart av
människan, se c) nedan eller av människan i kom-
bination med en enkel utrustning där fall a) kan
tillämpas.

i
c) Människan åläggs att utföra den vitala funktionen.

Eftersom människans tillförlitlighet i stressade g
situationer knappast kan fastställas på objektiva ™
grunder, bor även datorsystem på systemnivå II
eller III kunna komma i fråga som komplement till g
människan. Det totala systemet, människa + dator, ™
kan ha påtagliga tillförlitlighetsmässiga fördelar
framför människan enbart. g

i
4

* En datorsystemlösning kan vara ett realis- * ^
* tiskt alternativ till andra realiseringar *
* av en vital funktion. * A
* * \
* En datorsystemlösnings svagheter och osäker- *
* heter skall jämföras med svagheter och * g
* osäkerheter för andra jämförbara realise- * "
* ringar. *

: : i**************************************************
i
i
4
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Även om i princip alla systemnivåer skulle kunna vara
aktuella för realisering av vitala funktioner, bör åtmin-
stone följande övergripande krav uppfyllas:

- Ett datorsystem måste från början plane-
ras och utformas som ett vitalt system.
Varning för s k defakto vitalt system i *

Vitala funktioner och övriga funk- *
tioner bör ej blandas i samma dator- *
system. *

*
Gör alltid de vitala funktionerna så *
enkla och tillämpningstransparenta som *
möjligt inom ramen för vad tillämpningen *
kräver. *

*
**************************************************

12.4 RÅD OCH RIKTLINJER

Som framgår av föregående avsnitt är det realistiskt och det
kan även vara fördelaktigt att realisera vitala funktioner i
datorsystem.

Tidigare avsnitt har visat att det inte finns några få
verifierbara krav, som kan tillförsäkra att ett vitalt
system blir tillförlitligt. Det är en serie av åtgärder och
hänsyn, som leder till detta mål.

I detta avsnitt ges några råd och riktlinjer hur ett vitalt
datorsystem bör realiseras för att uppnå största möjliga
tillförlitlighet i de extremt ovanliga eller ej förutsedda
situationer då de vitala funktionerna erfordras.

Det skall dock varnas för att tillämpa råden och riktlin-
jerna helt okritiskt. Man bör känna till bakgrunden för
dessa och kunna analysera sin egen specifika situation och
därvid bedöma hur viktiga de är. Det finns alltid undantags-
fall, där råden och riktlinjerna inte är tillämpbara.

Användarkrav

Följande råd och riktlinjer vänder sig i första hand till de
som skall utnyttja det vitala systemet och skall ansvara för
behovsanalysen.
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Begränsa den funktionella ambitionsnivån. Satsa
i stället tid, resurser och kompetens på att göra
en bra behovsanalys samt att organisera och medverka
i genomförandeprojektet.

Lägg ned stor möda på att bl a med hjälp av olika
scenarier (= potentiella haverisituationer) analysera
hur det vitala systemet skall fungera. Kartlägg samt-
liga möjliga fall.

Skilj noga på vitala funktioner och övriga funk-
tioner - de bör realiseras i separata system.

Gör funktionerna så enkla och "raka" som möjligt.
Undvik funktionella finesser.

En avancerad människa/maskin-kommunikation kan ge
tillförlitlighetsmässiga fördelar beträffande
människans roll men detta måste avvägas mot ökad
komplexitet och därmed potentiellt lägre tillförlit-
lighet för datorsystemet.

Syfta mot att få ett så statiskt system som möjligt,
med så få framtida modifieringar som möjligt.
Var förutseende beträffande eventuella behov av fram-
tida modifieringar, men kräv ej flexibilitet utöver
vad som verkligen är nödvändigt (medför ökad komplexi-
tet) .

Anpassa om möjligt kraven på följande sätt:

Kräv ej kontinuerlig funktion utan acceptera
korta avbrottstider (1-10 min) vid fel.

Begär ej för höga prestanda av typen korta
svarstider etc.

Undvik funktioner som kräver historiska data
från processen.

Systemkonstruktion

Råden och riktlinjerna vänder sig i viss mån till system-
konstruktören men än mer till övriga involverade, som bör ha
en viss orientering om vad som gäller för den tekniska
realiseringen.
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Sträva efter att få realiseringen så tillämpnings-
transparent som möjligt.

Försök få en realisering på systemnivå I med

sekventiell programstruktur cm tillämpningen är
lämpad för en sådan

datastyrd programfunktion för sådana framtida för-
ändringar av processanpassningen som kan förutses

en enkel människa/maskinkommunikation

Välj ett välrenomerat standard datorsystem för
åtminstone systemnivå II och III. Gör en ordentlig
utvärdering av både datorutrustning och systemprogram-
vara.

Specialutvecklad datorutrustning och systemprogramvara
kan eventuellt vara motiverad för systemnivå I om det
går att visa att detta ger påtagliga fördelar ur till-
förlitlighetssynpunkt.

Innan standard programvara av typen databassystem,
subrutinpaket mm utnyttjas bör en utvärdering för
aktuell tillämpning göras med avseende på tillförlit-
ligheten.

Om utrustningsmässig redundans erfordras, välj
i första hand en systemlösning med helt separata
utrustningar och i andra hand en enkel dubbeldator-
konfiguration. En säker feldetektering är väsentlig.

Recovery och feltolerans måste inplaneras i konstruk-
tionen från tidigaste specifikationsfaser. Utform-
ningen måste anpassas till den "hotbild" i form av
potentiella fel som system kan råka ut för. Inom
ramen för användarnas krav skall recovery och fel-
tolerans realiseras så enkelt som möjligt.

Drift och underhåll

Råden och riktlinjerna under denna rubrik riktar sig främst
till framtida ansvariga för drift och underhåll av det
vitala systemet.
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Planera för drift och underhåll i ett tidigt projekt-
stadium

identifiera erforderliga personalfunktioner

se till att en långsiktig underhållslösning
tas fram och får påverka systemutformningen.

acceptera inte en väsentligt längre planerad
livslängd än vad som är vanligt för datorsystem

Bevaka att dokumentation och utbildning

tas fram som en integrerad del av projektet

anpassas för drift- och underhållsbehoven
(och ej enbart för systemframtagningen).

Datorsystemdriften bör bedrivas enligt "vita
handskarnas" princip, dvs gör ingenting i datorsystem
i operativ drift utan noggranna förberedelser. Alla
ingrepp skall ske med största försiktlighet.

Ingen akut felavhjälpning (= rättning i programkod)
får förekomma för programvara. Överhuvudtaget skall
ingreppen i programvaran minimeras. Alla modifieringar
måste noggrant förberedas och verifieras efter in-
förandet .

12.5 SKI:S ROLL

Vilken roll skall SKI spela i samband med införande av ett
s k vitalt system i en kärnkraftanläggning? I detta avsnitt
skisseras ett förslag som utgångspunkt för vidare diskus-
sioner.

SKI bör komma in första gången efter det att kraftföretaget
(användaren) har genomfört behovsanalysen (se 9.1). SKI bör
därvid bl a bevaka att:

specificerade funktioner skall klassificeras som
vitala funktioner eller ej

presenterat underlag är tillfyllest för uppstart av
ett projekt.

När sedan projektet för att realisera systemet bildas, bör
SKI vara med och godkänna projektets uppläggning och organi-
sation. Speciellt bör inblandade parter visa att de besitter
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nödvändig kompetens och resurser för projektets genom-
förande. Bl a bör systemutvecklaren ha en grupp för kvali-
tetsstyrning (se avsnitt 10.3).

Det är förmodligen lämpligast att SKI huvudsakligen kana-
liserar sitt fortsatta engagemang genom enheten för veri-
fiering och validisering (se avsnitt 10.4). Detta kan ske på
följande sätt:

SKI skall kunna påverka vem som väljs för denna roll
och ambitionsnivån för verifieringen och validi-
seringen. Någon opartisk organisation förutsätts bli
vald.

All rapportering från verifieringen och validi-
seringen skall gå både till kraftföretaget och SKI.

SKI skall kunna ge direktiv om speciella undersök-
ningar eller motsvarande, som SKI anser nödvändiga
för att uppfylla sin myndighetsroll.

Den viktigaste rollen för SKI är nog att se till att övriga
inblandade uppfyller sina roller i projektet. Om det uppstår
problem, tids- och kostnadsöverskridanden skall SKI via
enheten för verifiering och validisering bevaka att den
kvalitetsmässiga nivån inte blir lidande, utan att projektet
får de tids- och resurstillskott som erfordras eller alter-
nativt att projektets berättigande omprövas.
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BILAGA i

ORDLISTA

I denna bilaga förklaras vissa begrepp som används allmänt i rapporten.
Förklaringarna är inte alltid helt generella och stringenta utan är anpassade
till rapportens ämnesområde och vad som fordras för förståelse av rapporten.

En parentes efter nyckelordet anger att det finns närmare definierat eller
beskrivet i angivet avsnitt i rapporten.

Access, åtkomst
Används i olika sammanhang om åtkomst av data i ett datorsystem.

Algoritm
En uppsättning väldefinierade regler för lösning av ett problem i ett
andligt antal steg.

Assembler
Ett programmeringsspråk som är maskinnära. Centralenhetens funktioner
(»instruktioner) har en direkt motsvarighet i språkkonstruktioner.

Behovsanalys (9.1)
Första fasen i utveckling av en datorsystemtillämpning från ide till
färdigt operativt system. Behovsanalysen dokumenteras i en
funktionsspecifikation.

Bit
Binär siffra; har talvärdena 0 och 1.

Byte
En bitsträng om normalt 8 bitar

Centralenhet
Den del av datorutrustningen son utför (»exekverar) de operationer
(»instruktioner) som föreskrivs av programvaran.

CPU
Central Processing Unit, se centralenhet



CRC
Cyclically Redundancy Check är en metod att tillfoga redundant information ^
till ett block av data. |

Data f
En humant eller maskinellt tolkningsbar representation av fakta, begrepp
eller instruktioner g

Databas * -.
Data i ett datasystem som är organiserade på ett speciellt sätt. Se "
vidare beskrivningen av processdatabas i bilaga 4.

Datafel (error) (4.1)
Fel i data £

\

Datagenerering (8.2.3) ^
Procedur för att skapa (=» generera) statiska data i ett programsystem \
som är s k datastyrt.

Datorprogram
Se program .

Defakto vitalt system (3.1)
Ett system som från början var ett s k "övrigt system" men som av olika
orsaker i praktiken har utvec<ciats till ett vitalt system

Deterministisk
Det finns ett entydigt samband orsak - verkan, dvs ingen slumpmässighet. ^

Dynamiska data (8.3.1) 4Data som löpande forändras under operativ drift.

Exekvera
Ung. "utföra" eller "bearbeta". Används i samband med att centralenheten
(CPU) utför bearbetningar enligt ett datorprogram. -

Fel (error)
Se datafel

Fe] (failure)
Se funktionsfel

Fel (fault)
Se utrustningsfel och programfel ^



Feltolerans (4.4)
Egenskapen hos en enhet (utrustning eller programvara) att motstå externa
eller interna fel och upprätthälla enhetens grundläggande funktion.

Firmware
Firmware intar en mellanställning mellan hardware (»utrustningar) och
software (»programvara). En centralenhet kan utifrån (»från programvaran)
verka som om operationerna (»instruktionerna) utförs helt och hållet av en
utrustning men i själva verket utförs de av ett internt datorprogram
(»mikroprogram) i centralenheten

Funktionell isolation (3.i)
Funktionell isolation föreligger om godtycklig åtgärd i eller med ett
system ej påverkar ett annat systems funktion.

Funktionsfel (failure) (4.1)
En händelse vid vilken ett system bryter mot specifikationerna.

Funktionsspecifikation (9.1)
Se behovsanalys

Hårdvara
» Maskinvara » (dator)-utrustning

Högnivåspråk
Ett programmeringsspråk som ej är maskinnära. Språkkonstruktionen är
algoritmorienterad eller ev tillampningsorienterad, till skillnad från
assemblyspråk, se assembler

Implementera
Ung. "realisera och införa". Används ofta i samband med funktioner som
skall realiseras i programvara och införas (uttestas m m) i ett dator-
system.

Information
Den innebörd en människa inlägger i data.

Interrupt el avbrott (7.2.4)
Avbrott vid exekveringen av ett datorprogram via centralenhetens (och
operativsystemets) avbrottssystem.

Kompatibel
Ung. "förenlig". Att två utrustningar eller program är kompatibla menas
att de kan användas tillsammans.



Kompilator
Ett datorprogram som översätter programvara uttryckt i ett
programmeringsspråk till en representation som är lämplig för
datorns interna arbetssätt.

Konfidens(-nivå)
Statistiskt begrepp som anger sannolikheten att ett antagande (=hypotes)
är sant.

Konfiguration
Ung. "utformning". Datorkonfiguration innebär utformningen av ett
datorsystem.

Laddare el länkare
Ett program som kopplar samman kompilerade eller assemblerade program-
moduler till ett datorprogram, som kan exekveras av centralenheten.

LSI
Large Scale Integration är en beteckning på komplexa halvledarkretsar som
var och en innehåller 10.000-tals - 100.000-tals transistorer.

Länkning
Se laddare el länkare

Maskinvara
* Hårdvara * (dator)-utrustning

Massminne
Se sekundärminne.

Mikrodator
Någon entydig och allmänt vedertagen definition finns ej. Följande två
definitioner strider ej mot hur begreppet används i rapporten:
- dator där centralenheten är uppbyggd med ett fåtal LSI-kretsar,

s k mikrodatorkretsar.
(liten) dator som ej är ett generellt datorsystem utan är
utrustningsmässigt skräddarsydd för en viss tillämpning.

Mikroprogram
Se förklaring under "firmware".



f
Minidator

fe Innan mikrodatorerna introducerades var minidatorerna de minsta
P kommersiellt tillgängliga datorerna. De mindre minidatorerna är numera,

liksom mikrodatorerna, uppbyggda av ett begränsat antal s k mikrodator-
fe kretsar. Det som skiljer en minidator från en mikrodator är vanligen
w (idag !!) att minidatorn

- är ett generellt kommersiellt datorsystem med brett spektrum av
fe periferiutrustningar
" - har mer omfattande systemprogramvara

Off-line
Se förklaring under "on-line"

On-line
Betecknar att något sker i reell tid och under operativ
(datorsystem-)drift. Motsatsen är off-line.

Operativsystem
Grundprogramvara av generell karaktär som erfordras för att i praktiken
kunna utnyttja ett datorsystem för utveckling och exekvering av
tillämpningsprogramvara•

Ord
En bitsträng om normalt 8-64 bitar som kan lagras i en minnescell och som
kan bearbetas som en enhet i en dator.

Periferiutrustningar
Annan datorutrustning än centralenheten, t ex skivminnen, bandstationer,
bildskärmar, utskriftsmaskiner.

PROM
Programmable Read Only Memory. En typ av ROM där minnesinnehållet kan
förändras, oftast med hjälp av speciell utrustning. Minnesinnehållet kan
normalt ej ändras under löpande drift.

Primärminne
Det centrala minnet i en dator. Det är numera utan undantag av
halvledartyp (RAM och ROM). Centralenheten kan endast operera på program
och data i primärminnet.

Process
a) En process (eller task) är ett datorprogram som kan exekveras

kvasiparallellt med andra processer, se 7.2.4.
b) (Tillämpnings-)processen är i detta sammanhang kärnkraftanläggningen.

Piogram (« datorprogram)
En förteckning eller plan över en serie åtgärder uttryckta i sådan
maskinellt läsbar form att de kan bearbetas (exekveras) av en dator-
utrustning, jmfr även centralenhet.



Programfel (fault) (4.1, 7.1)
En defekt i en algoritm eller motsvarande i ett datorprogram.

Programmeringsspråk
En representation av programvara som är lämplig för människan•

Programmodul (7.2.2)
Programmodulen är den grundläggande byggstenen för programvara ovanför
programspråknivån.

Programvara (• software)
Datorprogram, regler och dokumentation avseende användningen av ett
datorsystem.

RAM
Random Access Memory. Bokstavsförkortningen "RAM" betecknar normalt ett
halvledarminne som används som primärminne.

Realtid, reell tid
Att något sker i "reell tid" i ett datorsystem menas att det sker i
anslutning (med en viss liten ofrånkomlig eftersläpning) till vad som sker
i tillämpningsprocessen (* kärnkraftanläggningen)

Realtidsmonitor
Förenklad form av operativsystem.

Recovery (4.3)
En metod att återställa ett felbehäftat system till ett godkänt status.

Recoverytid
Tid för att genomföra recovery från feldetektering tills godkänt system-
status har uppnåtts.

Redundans
Redundans föreligger, när vid fel på en enhet, det finns en annan enhet
som kan fullgöra den förstnämnda enhetens uppgifter.

Resident
Ung. "permanent". Ett program kan vara resident i primärminnet -
andra program får bara vara i primärminnet när de skall exekveras annars
får de vara på ett sekundärminne (skivminne).

ROM
Read Only Memory. Motsvarar RAM men minnesinnehållet kan ej förändras.



Run-time system
Programmoduler tillhörande ett programmeringsspråk vilka länkas samman
med den kod som kompilatorn producerar. Tillsammans bildar de ett
exekverbart datorprogram. Run-time systemet innehåller input/output-
rutiner, felhantering i språket mm.

Sekundärminne
Minne som ej är direkt åtkomligt för centralenhetens operationer. Program
eller data på ett sekundärmine måste först kopieras till primärminnet
innan de kan exekveras eller bearbetas av centralenheten. Exempel på
sekundärminnen är skivminnen, magnetbandstationer etc

Software
Se programvara.

Standardprogramvara (7.3)
Programvara av mer eller mindre generell karaktär som vanligen anskaffas
från extern källa.

Statiska data (8.2.1)
Data som T äggs in i ett datorsystem initialt och därefter ej ändras utom
vid speciella modifieringstillfällen, jmfr datagenerering.

Stokastisk
Statistiskt begrepp, ung. slumpmässigt.

System
Ett system består av ett antal komponenter och relationer mellan kompo-
nenterna och omgivningen

Systemprogramvara (7.3.3)
Standardprogramvara av typen operativsystem, kompilatorer m m.

Systemspecificering (9.2, 9.3)
Första fasen i ett programutvecklingsprojekt efter behovsanalysen.
Dokumentationen utgörs av en systemspecifikation.

Säkerhetsfunktion (1.3)
Funktion som erfordras för att förhindra eller begränsa verkningarna av
potentiella haverier, som skulle kunna utgöra otillåtna risker ur hälso-
och säkerhetssynpunkt för omgivningen kring ett kärnkraftverk. Jämför
även vital funktion.

Säkerhetssystem (1.3)
Teknisk/organisatorisk relisering av en eller flera säkerhetsfunk-
tioner).



Task
Se process

Utrustningsfel (fault) (4.1)
En fysikalisk (mekanisk) defekt.

Validisering (10.3)
Testning av karaktären acceptansprovning att ett system uppfyller
specifikationerna.
Anm 1. Ett validiserat system kan uppvisa funktionsfel vid testfall som

ej ingår i testningen.
Anm 2. Se verifiering, anm 2.

Verifiering
Bevisning av att ett system uppfyller specifikationerna-
Anm 1. Ett verifierat system är korrekt bara relativt specifikationerna

och förutsedda omgivningsförhållanden.
Anm 2. Om inget annat speciellt framgår av texten menas med "verifiering"

både verifiering enl ovan och validisering.

Vital funktion (1.3)
En funktion som har en vital säkerhetsmässig betydelse, men ändå ej utgör
en säkerhetsfunktion enligt gängse praxis inom kärnkraftindustrin.

Vitalt system (1.3)
Teknisk/organisatorisk realiserng av en eller flera vital(a)
funktion(er).
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Statens kärnkraftinspektion beställer härmed framtagning
och beredning av underlag för formulering av övergripande
säkerhetskrav på datorsystem för kontrollrum i svenska
kärnkraftve-k. Arbetet skall bedrivas på löpande räkning
intill ett högsta belopp av 290 000 kronor. Denna summa
får inte överskridas utan kärnkraftinspektionens skriftliga
medgivande.

Beställningen gäller till 1981-05-31.

Datorsystem i kontrollrum för kärnkraftverk kan komplettera
eller ersätta utrustningar av konventionellt utförande. När
datorsystem införs kan nya problem och säkerhetsrisker uppstå.
I detta projekt kommer vikten att läggas vid kvalitativa
resonemang kring principiella fallstudier. Utgående från exi-
sterande och tänkta tillämpningar skall några skilda datorsystem-
lösningar skisseras. Dessa skall analyseras ur olika säkerhets-
aspekter. Förslag skall utarbetas till metoder för att ställa
säkerhetskrav på datorsystem. Verksamheten skall bedrivas i
huvudsak enligt Er offert Slhd/A044 med projektbeskrivning
daterad 1981-04-27.

I etapp 1 (SKI B27/80) har delar av den planerade slutrapporten
utarbetats. Den innehåller följande rapportkapitel:

1. Inledning

2. Nuläge och tekniska möjligheter

3. Övergripande säkerhetskrav

4. Systemskisser

5. Säkerhetsanalyser

6. Sammanfattning
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S-102S2 STOCKHOLM

Telegram - Cable

SWEDATOM, Stockholm

Telex

11961 SWEATOM S

TELEFAX
»419086

Telefon • Telephone

ow3»eo

Lokaler • Office

SehlatedTtgttan 11



' 2 (3)

I
I etapp 2 skall ingå följande arbetsmoment:

- Fördjupade litteraturstudier.

- Komplettering och fördjupning av rapporten.

- Remiss av slutrapport till kraftföretag, levarantörer m fl

- Seminarier eller motsvarande för att diskutera innehållet
i rapporten.

- Bearbetning av rapporten med hänsyn till remissvar
och synpunkter som framkommit vid seminarierna.

Tidglan__

Projektet beräknas kräva en arbetsinsats av 20 manveckor.

Följande ti dpi an skall gälla:

Preliminär slutrapport Dec 1981

Seminarier eller motsvarande Jan-Feb 1982

Remissvar, preliminär slutrapport Mars 1982

Slutrapport klar April 1982

Arbetslägesrapporter skall tillställas
inspektionen varje kvartal med början 1981-10-01.

Kärnkraftinspektionen förbehåller sig rätt, att då skäl
därtill föreligger, göra smärre förändringar avseende projektets
inriktning. Om särskilda skäl föreligger kan efter förslag av
endera parten hela projektet omprövas. Detta innebär dock ingen
inskränkning av Er rätt till ersättning för redan utfört arbete
eller med anledning av beställningen gjorda ekonomiska åtaganden.

Rapportering

Inspektionen använder de olika formerna för rapportering bland
annat för att bedöma om fakturerade kostnader är rimliga. Om
det uppstår någon oklarhet ifråga om debiteringsunderlaget,
kommer inspektionen att uppskjuta betalningen till dess frågan
utretts på ett tillfredsställande sätt.

Betalningen sker i efterskott mot specificerad faktura på
löpande räkning. Ett förskott på 90 000 kronor kan erhållas
vid ordererkännandet. Förskottet skal1 succesivt avräknas.

Ett belopp på 30 000 kronor betalas ut först då slutrapporten
godkänts.
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I
Kostnaderna för detta forskningsuppdrag skall ej beläggas med

I mervärdesskatt.

Kontaktmän

t
Er projektansvarige förutsätts vara Sten Leijonhufvud.

t Kärnkraftinspektionens handläggare för detta projekt år
Else Pettersson.

Bestal lningens_br;Ytande

Om händelser inträffar under arbetets gång, vilka kan väntas
medföra sådana förseningar, att uppdraget inte kan utföras
inom beställningens giltighetstid, skall kärnkraftinspektionen
omgående meddelas. Inspektionen omprövar då beställningen.
Om förseningen befaras bli väsentlig äger kärnkraftinspektionen
bryta beställningen och betala enbart för redan utfört arbete.

) STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION

Erik Jansson
Tf generaldirektör
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1. BAKGRUND TILL FORSKNINGSPROJEKTET

Datorer får idag en snabbt ökande användning inom
alla samhällsområden. För industritillämpningar ökar
antalet processdatorer mycket kraftigt samtidigt som å
spektrat av små, medelstora och stora datorsystem
ständigt vidgas. Jämfört med andra lösningar kan
datorer erbjuda lägre kostnader, nya möjligheter, å
större flexibilitet m m beroende på tillämpning och
ambitionsnivå.

Datorsystem i kontrollrum för kärnkraftverk kan
komplettera eller ersätta utrustningar av konven-
tionellt utförande. Datorsystem ger b^ a följande (
möjligheter:

- Registrera coh dokumentera olika processförlopp (
genom händelseskrivning, "post mortem review",
driftrapporter m m.

i
Beräkna och simulera komplicerade processförlopp
i reell tid. (ex ASEA ATOMs POLCA-beräkningar)

- övervaka processer med förfinade metoder jämfört
med vad konventionell teknik kan erbjuda.

<
- Bearbeta och sammanställa information för opera-

törerna så att de även i driftstörningssitua-
tioner kan få en klar bild av vad som sker. '

När datorsystem införs kan dock nya problem och
säkerhetsrisker uppstå. Några exempel lämnas nedan.

En datorlösning innebär oftast att funktioner, som
tidigare delats upp på flera olika separata utrust-
ningar sammanförs i ett datorsystem. Ett funktionellt
beroende introduceras. För att minska säkerhetskon-
sekvenserna av detta beroende kan man införa redundans
i utrustningar, vidta speciella åtgärder vid program-
varuuppbyggnaden m m. Det är dock svårt att visa att
önskat oberoende i alla situationer har uppnåtts.

Om man inför avancerade funktioner ökar svårigheterna
att testa och visa att dessa fungerar på avsett sätt
i alla situationer. Konfidensen för ett system kommer
därför att minska ju mer ovanliga och oförutsedda
situationer det utsätts för. Detta är helt tvärt
emot kraven på ett bra säkerhetssystem i
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Även om man vid installation och idrifttagning skulle
kunna visa att ett system fungerar korrekt i alla
relevanta situationer, återstår problemet att hålla
samma säkerhetsnivå under systemets totala livslängd.
Att uppdatera och modifiera ett funktionellt avancerat
system på ett säkert sätt ställer stora krav på
systemets utformning, underhållsrutiner m m.

Angivna problem är visserligen ej unika för dator-
system men accentueras av koncentrationen av funk-
tioner och information i samma system samt att man
med datorsystem kan uppnå funktionellt mer avancerade
lösningar.

2. FORSKNINGSPROJEKTETS MÅL OCH AVGRÄNSNING

Forskningsprojektets syfte är att ta fram och bereda
underlag för formulering av övergripande säkerhets-
krav på tillförlitlighet hos utrustningar och program-
vara i datorsystem för kontrollrum i svenska kärn-
kraftverk.

I första hand skall underlag för praktiskt användbara
krav tas fram, som skall kunna utnyttjas av tillsyns-
myndigheter, kraftföretag m fl.

Underlagen avses vidare i möjligaste mån vara obe-
roende av tekniska realiseringar dock utan att tappa
kontakten med aktuella tillämpningar.

Resultatet från forskningsprojektet avses att redo-
visas i en rapport och i seminarier eller motsvarande.
Målgrupperna för resultatredovisningen är i fursta
hand SKI och den personal på kraftföretagen, som
skall ställa krav på datorsystem för kontrollrum i
kärnkraftverk.

Generellt sett är kvalitetskraven höga på datorer i
denna typ av tillämpning. Även om det inte skulle
finnas några direkta säkerhetsfunktioner enligt defi-
nitionen i detta projekt, kan forskningsresultaten
ge vägledning för datorsystem med exempelvis ekonomiskt
mycket viktiga funktioner.

Projektet riktas primärt ej till dem som skall kon-
struera säkra datorsystem. Behandlingen av olika
metoder, systemlösningar m m är inte tillräckligt
ingående för detta ändamål.
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I projektet kommer tekniska aspekter på utrustningar
och programvara att analyseras. Däremot kommer följande
aspekter ej att behandlas utom att bra datorsystem-
lösningar måste ta hänsyn till förekommande svagheter
i dessa avseenden:

Lämpliga tillämpningar för kontrollrumsdatorer
(vissa exemplifieringar behandlas).

- Informationsergonomi, dvs hur arbetsplatser skall
utformas, informationen presenteras etc med hänsyn
till människans förmåga att tilldogogöra sig
information.

Processanslutning, dvs givare och ställdon mot
processen.

3. GRUNDSYN I FORSKNINGSPROJEKTET

Forskningsprojektet baseras på uppfattningen att en
totalsyn beträffande säkerhetsaspekter är långt mer
väsentlig än enskilda säkerhetsbefrämjande åtgärder.
Jämför "Ingen kedja är starkare än dess svagaste
länk". En väl genomarbetad totalsyn på säkerhetsproblem
är en förutsättning för att man skall kunna ställa väl
avvägda säkerhetskrav på datorsystem.

Därför kommer bredd på analyserna att prioriteras
framför djupgående analyser av enskilda problem-
ställningar.

I projektet definieras ett säkerhetssystem som ett
system som erfordras för att förhindra eller begränsa
verkningarna av potentiella haverier, som skulle kunna
utgöra otillåtna risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt
för omgivningen kring ett kärnkraftverk.

De system som ej klassificeras som säkerhetssystem
kallas "övriga system".

En väsentlig utgångspunkt för analyserna är att det
skall råda "funktionell isolation" från ett s k övrigt
system mot ett säkerhetssystem. Med funktionell
isolation menas att godtycklig aktivitet i eller med
det övriga systemet ej skall kunna påverka säkerhets-
systemet.
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Säkerhetssystem i kärnkraftsammanhang måste konstrueras
att fungera säkert i extremt ovanliga och ej förutsedda
situationer. Det innebär bl a att många metoder, erfaren-
heter m m beträffande datorsäkerhet inte är helt till-
lämpbara för säkerhetssystem i detta sammannang.

Generellt sett gäller att alla krav man ställer på ett
system skall vara verifierbara. Det innebär att det
skall gå att fastställa neu objektiva metoder, om ett
krav är uppfyllt eller ej. Tyvärr kommer det inte vara
möjligt att verifiera alla önskvärda kvalitetsegenskaper.
En viktig del av analyserna går ut på att finna metoder
att direkt eller indirekt verifiera viktiga kvalitets-
egenskaper.

4. FORSKNINGSPROJEKTETS UPPLÄGGNING

Stor vikt kommer att läggas på kvalitativa resonemang.
Forskningsprojektet kommer att innefatta principiella
fallstudier. Utgående från existerande och tänkta
tillämpningar skisseras några skilda datorsystem-
lösningar. Dessa analyseras ut olika säkerhetsaspekter,
Slutligen lämnas förslag till metoder för att ställa
säkerhetskrav på datorsystem.

Projektets uppläggning kan beskrivas av följande
delmoment, som också kan ses som ett utkast till
slutrapportering:

A. Genomgång av nuläge och tekniska möjligheter
beträffande kontrollrumsdatorer såsom

hur kontrollrumsdatorerna används idag

planerade r.ya tillämpningar

- utvecklingstrer der inom datortekniken

B. Formulering av vissa övergripande förutsättningar
och systemkrav som bas för kommande enalyser, t ex

funktionell isolation

- verifierbara krav

- vaHditet och robusthet

- tillgänglighet

- uppdateringar och ändringar
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C. Utformning av principiella systemskisser som
underlag för punkt D. Exempel på systemskisser:

- enkel-, dubbeldatorsystem

- programvarustruktur för driftövervakningssystem

driftorganisation

systemanskaffning

D. Säkerhetsanalyser utgående från systemskisserna,
under bl a följande underrubriker:

funktioner

utrustningar

- programvara

- data

drift och underhåll av datorsystemen

- personal och organisation

systemanskaffning

E. Förslag till lämpliga metoder för att ställa
verifierbara krav p£ datorsystem. Exempel på
kravställningar:

övergripande krav, jmfr punkt B ovan

speciella tekniska krav

- kvalitetsövervakning av utrustningar,
programvara, idrifttagning, drift etc.

F. Sammanfattning, slutsatser



I

I
7.

5. GENOMFÖRANDE

Projektet genomförs självständigt av UNICON men med
nära kontakt med berörda personer på SKI. Uppfölj-
ningsmöten och lägesrapportering sker enligt praxis
för SKI.

Arbetet kommer att baseras på resultat och erfarenheter
från annat håll samt UNICONs kunskaper om svenska kärn-
kraftanläggningar och datorteknik i allmänhet. Till-
gänglig litteratur inom området kommer att studeras.
Kontakter kommer att tas med lämpliga instanser inom
och utom landet.

Projektet planeras att genomföras i två etapper:

SKI har 1980-11-21 beställt en etapp 1 av forsknings-
projektet. Denna etapp är i stort sett genomförd.
Resultatet finns dokumenterad i en delrapport
omfattande drygt 70 sidor och som avses utgöra en
del av planerad slutrapport.

Under etapp 1 har följande rapportkapitel utatbetats:

Innehållsförteckning i Delmoment i projektet
delrapport 1981-04-25 enligt pkt 4 ovan

1. INLEDNING

1.1 Uppdraget
1.2 Grundsyn
1.3 Avgränsning
1.4 Målgrupper

2. NULÄGE OCH TEKNISKA Mom A. Vissa komplet-
MÖJLIGHETER teringar erfordras i

2.1 Kontrollrumsdatorer etapp 2.
2.2 Funktioner för

kontrollrumsdatorer
2.3 Datorteknisk utveck-*

ling

3. ÖVERGRIPANDE SÄKERHETSKRAV Mom B. Kompletteras i

3.1 Systemkrav • e t a p p :*
3.2 Principer för

kravsättning
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Innehållsförteckning i
delrapport 1981-04-25

Delmoment i projektet
enligt pkt 4 ovan

SYSTEMSKISSER

4.1 Systemkonfigurationer
4.2 Programvarustruktur
4.3 Driftorganisation m m
4.4 Systemanskaffning

Mom C. Kompletteras i
etapp 2 med bl a system-
skisser för aktuella
datorprojekt, t ex BURE

SÄKERHETSANALYSER

5.4 Data

Mom D. Endast en del av
ett delavsnitt av kap 5
har utarbetats. Det skall
ses som ett exempel på
allmänna säkerhets-
analyser

Bilaga 3. Inventering av
kontrollrumsdatorer
i svenska kärnkraft-
verk

Mom A. Kan ev uehöva
uppdateras under etapp 2

Etapp 1 har kunnat genomföras med mindre resursåtgång
än planerat främst pga att existerande underlag och
kunskaper har kunnat utnyttjas. Litteraturstudier och
externa kontakter har erfordrats i mindre utsträckning
än planerat.

Etagg_2

Etapp 2 planeras omfatta:

Komplettering och fördjupning av mom A-C
(kap 2-4 i delrapporten)

Mom D-F

Remiss av preliminär slutrapport till kraftföretag,
leverantörer m fl

Seminarier eller motsvarande för att presentera och
diskutera den preliminära slutrapporten

Bearbetning av rapporten med hänsyn till remissvar
och synpunkter som framkommit vid seminarierna.
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Syftet med remiss och seminarier är att aktivt engagera
kraftföretag och leverantörer i säkerhetsfrågorna samt
att på ett bättre sätt kunna ta tillvara deras kun-
skaper, erfarenheter och synpunkter i forsknings-
projektet.

6. RESURSUPPSKATTNING

Projektet beräknas erfordra följande resurser:

Utfall tom
april -81 Plan för
etapp 1 etapp 2

Projektuppstart, litteratur- 1 2
studier

Mom A - Nuläge och tekniska 2 1
. möjligheter

Mom B - övergripande krav 1 1

' Mom C - Systemskisser 1 1

. Mom D - Säkerhetsanalyser 1 4

Mom E - Förslag säkerhetskrav - 2

Mom F - Samiwanfattning - 1

, Seminarier el motsvarande - 2

Uppdatering av rapport - 2

Planering, rapportering m in 0.5 2

. Reserv, oförutsett ca 10% - 2.

SUMMA (mv = manveckor) fi.5 mv 20 mv
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Kostnaderna beräknas till:

Forskningsresurser

Sekreterare

Resor

Omkostnader, t ex
rapportframställning

SUMMA ETAPP 1

ETAPP 2

1)

Utfall tom
april -81
Etapp 1

65 tkr

5 tkr

-

-

Plan för
Etapp 2

240

20

20

10

tkr

tkr

tkr

tkr

70 tkr

290 tkr

1)Kostnader för seminarier utöver UNICONs direkta
kostnader ingår ej (dvs kostnader för lokaler,
deltagare m m)

7. TIDPLAN

Under förutsättning att beslut om etapp 2 tas under
maj 1981 gäller följande tidplan:

Etapp 2

Preliminär slutrapport

Seminarier el motsvarande

Remissvar, prel slutrapport

Slutrapport klar

December 1981

Jan-Febr 1982

Mars 1982

April 1982

Anm.: Eventuellt kan det vara lämpligt att lägga något
seminarium under hösten 1981.



BILAGA 3

Sid 1 (16)

INVENTERING AV KONTROLLRUMSDATORER I SVENSKA
KÄRNKRAFTVERK

Datorer har använts i kärnkraftsammanhang ända
sedan de första svenska kärnkraftverken togs i
drift. Vid ett kärnkraftverk används datorer i
många sammanhang ; vid kontrollrumsarbetet,
för ADB-ändamål, i kemilaboratoriet etc. I
fortsättningen behandlas datorer av det först-
nämnda slaget.

I inventeringen har vi berört upphandlade kontroll-
rumsdatorer, både sådana som är i drift och sådana
som är installerade eller under leverans. Framtida
planer på datorbyte har även omnämnts.

De datorer som behandlas är sådana som är permanent
installerade i kärnkraftanläggningarna. För vissa
speciella ändamål, t ex matningar, utnyttjas även
andra datorutrustningar temporärt.

Inventeringen är översiktligt gjord och ger natur-
ligtvis inte i denna kortfattade form en uttömmande
beskrivning av de olika kontrollrumsdatorerna. För
att underlätta läsningen har också vissa förenk-
lingar gjorts. I inventeringen använd information
från de berörda kraftbolagen avser läget i februari
mars 1981.

Kontrollrumsdatorerna kan utvecklingsmässigt delas
upp i tre nivåer, där nivå A utgör den äldsta
anläggningstypen och nivå C den mest moderna.

Nivå A

Datorn används huvudsakligen som loggnings- och
beräkningsdator. För loggning insamlas felsignaler
(signalföljdsäkrivning) och mätvärden (dygnsrapporter
etc). Beräkningsprogrammen omfattar främst härd-
beräkningar.

Man/maskinsystemet är mycket enkelt och består av en
skrivmaskin för utskrifter, några panelinstrument
etc. Alla ändringar och utökningar kräver ett om-
fattande programmeringskunnande.
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Datorsystemet är ett komplement till övrig kontroll-
rumsutrustning. Kraven på tillgänglighet är måttliga
och kärnkraftsblocket kan drivas under längre tider
utan dator. Utrustningen är därför inte dubblerad
(enkeldatorsystem).

Exempel på datorsystem i nivå A är CDC-datorerna
från ASEA i Barsebäck, Ringhals 1 och Oskarshamn
1 och 2.

Nivå B

Datorn används liksom i nivå A för loggnings- och
beräkningsändamål. Dessutom används den för process-
övervakning (gränsvärden m m ) .

Man/maskinsystemet är kompletterat med bildskärmar
för visning av processinformation i tabell- och
kurvform. Kontrollrumspersonalen har möjlighet att
i dialog med datorn begära fram önskad information
på bildskärmen.

Datorsystemet är ett komplement till övrig kontroll-
rumsutrustning. Kärnkraftblocket kan (ibland med
viss svårighet) drivas utan dator och utrustningen
är därför inte dubblerad (enkeldatorsystem).

Exempel på datorsystem i nivå B är Nord-datorerna
från ASEA- ATOM i Forsmark 1 och 2.

Nivå C

Datorn används för samma ändamål som i nivå A och
B men antalet funktioner har utökats. Datorn sam-
arbetar i större utsträckning med kontrollrums-
ingenjörerna. Därför har man/maskinsystemet byggts
ut kraftigt. Till systemet hör flera arbetsplatser
med flera semigrafiska bildskärmar per arbetsplats.

Medan datorer i nivå A är he.lt "kärnkraftspecifika"
bygger datorsystem i nivå C på flexibla standard-
system avsedda för driftövervakning inom industri
och elkraftproduktion och -distribution. Till ett
generellt bassystem har fogats den kärnkraftspecifika
programvaran. Datorsystem i nivå C är härigenom möjliga
att till stora delar förändra och utöka utan att ändra
programvara.

Datorsystemet innehåller information som inte finns i
den övriga, konventionella kontrollrumsutrustningen.
Det gör att datorsystemet blir mer väsentligt för den
normala driften än vad datorsystemen i nivå A och B är.
Såväl dator som all övrig periferiutrustning är därför
dubblerad för att ge en mycket hög tillgänglighet.

Exempel på datorsystem i nivå C är de ASEA Sindac-system
som skall instället-Ti i Forsmark 3 och Oskarshamn 3.



I

1. BARSEBÄCK BLOCK 1 OCH 2

De två blocken har samma typ av datorutrustning.
Nedanstående datorer finns alltså i dubbel
uppsättning.

1 .1 CDC 1700 + PDP 8 från ASEA

* Datorutrustningen används för signalföljdsskrivning,
rapportpresentation och härdberäkningar. Utrustningen

| . är på nivå A.

PDP 8-datorn samlar in signaler och skickar dem
I vidare till CDC 1700 för signalföljdsskrivning.
' Vid fel på CDC-maskinen kan signalföljdsskrivning

ske på en Teletype (långsam skrivmaskin) kopplad
. till PDP 8.

Vissa mätvärden samlas in till CDC 1700 via ASEA
i processinterface av äldre typ. De ingår sedan i

enklare rapporter och i härdberäkningarna. Någon
gränsvärdesövervakning sker ej.

Härdberäkningsprogrammen följer en sekvenslista
för styrstavsdragning. Själva dragningen sker sedan

. manuellt, övervakning av sekvens vid dragning och
styrstavsläge utförs av datorn.

, Datorerna installerades 1974 för block 1 och 1976
för block 2. Utbyte av datorerna planeras, se
avsnitt 1.5.

1.2 Nova från Tour & Andersson för PMR

Datorutrustningen används i kontrollrummet som
komplement till CDC-datorn. Till datorn är över
200 analoga mätvärden anslutna. Vid snabbstopp,
isoleringar etc fryses mätvärdena och skrivs ut på
skrivmaskin (PMR, Post Mortem Review).

Dator med processinterface och standardprogramvara
är uppköpt från Tour & Andersson. Man/maskinsystemet
består av färgbildskärm och skrivmaskin. Utrustningen
är på nivå B.



4.

All applikationsprogramvara är utvecklad av Sydkraft,
PMR-funktionen togs i drift kring 1977. Därefter
har nya funktioner tillkommit. Bland dem kan nämnas
skorstensövervakning för att kontrollera att inga
otillåtna radioaktiva utsläpp sker.

Utbyte av Nova-datorerna planeras, se avsnitt 1.5.

1.3 Nova från Tour & Andersson för kondensatrenings-
automatik

Datorutrustningen utför främst sekvensstyrning med
förreglingar, tidsfördröjningar etc för kondensat-
rening. Härvid renas vattnet innan det återförs till
reaktorn. Bland automatiserade moment kan nämnas
backspolning av filter.

Datorutrustningen är på nivå B. All applikations-
programvara har utvecklats av Sydkraft. Utrustningen
provades år 1976, avställdes för programförbättringar
och användes därefter ytterligare en tid. Det visade
sig emellertid att det var besvärligt att få styr-
funktionerna att fungera exakt som önskat. Datorn
krävde också rätt stora programmeringskunskaper även
för mindre ändringar i styrprogrammen.

Vid ett större generatorhaveri skadades datorn
för det ena blocket. Den var uppställd i ett rum
intill maskinhallen. Någon reparation av datorn
utfördes aldrig. Även datorsystemet för det andra
blocket är nu avställd.

1.4 Beräkningsdator

Till de två blocken hör en Nord 10 dator från ASEA-
ATOM, som används för olika off-line-ändamål. Utöver
ADB, avfallsregistrering m m kan en off-line version
av härdberäkningsprogrammet Polca köras på datorn.
Den fungerar då som en primitiv back-up för CDC-
datorernas beräkningsprogram.

Till hösten skall datorn utbytas mot den modernare
Nord 100. Datorn kan sedan komma att ingå i den blivande
nya utrustningen, se följande avsnitt.
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I 1 . 5 Planerade kontrollruinsdatorer

Sydkraft avser att anskaffa e*-' nytt processdator-
system av nivå C till varder, olocket. Process-
datorerna kommer att direk'- jmmunicera med en eller
två beräkningsdatorer.

Utredningsarbetet krinc datorbytet har just startat.
Datorerna beräknas Y1 . upphandlade under 1982 och
vara i drift under 383/84.

Datorerna ersäJ • ••: nuvarande CDC, PDP och Nova-
datorer. Utö'. deras funktioner kommer de bl a
att ge kontr .xrumsingenjören

• fler larmsignaler än som kan presenteras
idag

• ett förbättrat man/maskinsystem med flera
färgbildskärmar för presentation av mätvärdes-
sammanställningar, kurvor och med tiden även
processbilder
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2. OSKARSHAMN BLOCK 1 och 2

De två blocken har liknande typer av datorutrustning.

2.1 CDC 1700 från ASEA

Datorutrustningen är på nivå A och har samma funktion
som motsvarande system i Barsebäck. PDP 8-datorn
har utelämnats och all information samlas in direkt
av CDC-maskinen.

Datorerna installerades 1972 för block 2 och 1975 för
block 1. Block 1 har en något moderniserad variant
av CDC 1700 som kallas CR 17.

Utbyte av datorerna är beslutat, se avsnitt 2.4 och
CDC-datorerna skall tas ur drift under 1984.

2.2 Utsläppsmonitor från Nuclear Data

Datorn utför analyser av luftutsläppet och rapporterar
resultatet på skrivmaskin. Vid otillåtna halter av
radioaktiva ämnen ges larm till kontrollrumspersonalen.

Utrustningen är uppbyggd kring en LSI 11-dator och
är av nivå A. Datorn är under idrifttagning och
kommer att behållas vid ett kommande blockdatorbyte.

2.3 Stationsdator från ASEA- ATOM

Stationsdatorns uppgift är att utföra tyngre beräk-
ningar, off-line-uppgifter m m och därmed avlasta
processdatorerna. 1980 togs en Nord 100 i drift för
detta ändamål. Datorn utför off-line härdberäkningar
för block 1 och är samtidigt back-up för motsvarande
funktion i blockdatorn för block 2. Även prediktions-
beräkningar utförs på datorn.

Kring 1983 skall stationsdatorn vara kompletterad
med en Nord 500 beräkningsdator och ytterligare en
Nord 100-dator. Den skall då kopplas on-line till
blockdatorerna.
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2.4 Beställd ny blockdator

i CDC-datorerna för block 1 och 2 kommer att bytas ut
mot ett gemensamt dubbeldatorsystem för båda blocken.

, Den nya utrustningen blir av nivå C och kommer att
I utgöra en nedskalad version av ASEA- Sindac-systemet

till block 3 (se avsnitt 3).
t*

) Även med det nya systemet kommer styrstavsdragningen
att ske manuellt. Fler larmsignaler kommer att kunna
presenteras i kontrollrummet. Anpassning av det nya

J datorsystemet till det befintliga kontrollrummet är
besvärlig bl a ur ergonomisk synpunkt.

I Kontrollrumsdatorn skall kommunicera med stationsdatorn
via en serielänk.

| Den nya kontrollrumsdatorn skall tas i drift under
1983.

I
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3. OSKARSHAMN BLOCK 3

3.1 Beställd block-dator

Datorutrustningen kommer att användas för de på nivå C
normalt förekommande funktionerna inklusive:

• Manövrering av styrstavarna via datorn

• övervakning av driftpunkt t

• övervakning av väntining av reaktortanken

• Presentation av neutronflödet å

• Snabbloggning med frekvensen 10 Hz

• Konditionstest turbinkondensor å

Datorutrustningen blir av typ ASEA Sindac 4. All
utrustning dubbleras och varje datorhalva består av å '
en huvuddator och en människa/maskindator. Kommunika-
tion med processen sker med ca 25 processkommunikations-
terminaler (PKT). Varje PKT är uppbyggd kring en ASEA å
DS 101 dator och viss intelligens är flyttad från
huvuddatorn till PKT.

Blockdatorn kommunicerar med stationsdatorn via en
serielänk.

Datorutrustningen jkali installeras under 1984/85.

i

i
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4. ^ ^ J ^ ^

» De två blocken har samma typ av datorutrustning.
Nedanstående datorer finns alltså i dubbel upp-

•x sättning.

4.1 Blockdatorer från ASEA- ATOM

' Datorutrustningen används för processövervakning,
presentation av driftdata, loggning, signalföljds-

. skrivning och härdberäkning. Utrustningen är på
' nivå B. Manuell styrstavsdragning sker.

. Datorutrustningen består av en Nord 100 som huvud-
' dator med Nord 12 som front-end-dator. Process-

interfacet är uppbyggt kring ASEA DS 8. Analoga
mätvärden kan avsökas med frekvensen 4 Hz. Till

' datorn är två semigrafiska färgbildskärmar anslutna
för visning av kurvor, tabeller etc. Processcheman
visas ej på skärmen.

Datorutrustningen kommer att kunna kommunicera
direkt med en beräkningsdator, se avsnitt 4.4.
Dator-dator-länken är ännu inte färdig.

Den första blcckdatorn installerades 1976. Båda
datorerna är nu i operativ drift.

4.2 Mätdatorer från ASEA - ATOM

Mätdatorn kan användas för plottning av snabba
förlopp. Funktionerna kan aktiveras vid t ex
snabbstopp.

Datorn är av typ Nord 10 i nivå A.

Utrustningen är i drift för båda blocken. Man
planerar att koppla samman mätdator och blockdator.

4.3 Utsläppsmonitor från Nuclear Data

Utrustningen är av samma typ som i Oskarshamnsverket,
se avsnitt 2.2. Installation sker under våren 1982.
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4.4 ICFM-dator från ASEA-ATOM

ICFM (In Core Fuel Management)-datorn kommer att
fungera som en central beräkningsdator för alla
tre blocken. Datorn komiper bl a att utföra härd-

Datorn är uppbyggd kring en Nord 100 och en Nord 500
beräkningsdator. Systemet är installerat men används
för närvarande mest som programutvecklingsdator.

i

uppföljning är en annan viktig funktion. "
beräkningar flera gånger per dygn. Produktions-

i

i
i
i

i
i
i
i
i
i
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5. FORSMARK BLOCK 3

5.1 Beställd blockdator

Datorutrustningen blir av typ ASEA Sindac 4 på
nivå C. Avsikten är att utrustningen skall bli
nästan identisk med datorn i Oskarshamn,
block 3 (avsnitt 3.1).

Datorutrustningen skall installeras under 1983.
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6. RINGHALS BLOCK 1 ™

6.1 CDC 1700 från ASEA

6.2

I
Datorn används för datainsamling, loggning, värme-
balans och härdberäkningar. Utrustningen är av A
nivå A. Anläggningen är lik blockdatorn i Barsebäck
(se avsnitt 1.1) men PD 8-systemet ar utbytt och
utrustningen innehåller färre analoga mätvärden. A

Utrustningen installerades 1971. Utbyte av datorn
planeras, se avsnitt 6.7. A

I
PDP 11/04 från DEC A

Utrustningen används för signalövervakning
(signalföljdsskrivning vid fel). Datorn är dubblerad A
med en dator i reserv som kan kopplas in vid behov.
Utrustningen är av nivå B.

Till utrustningen används 3 färgbildskärmar. Färgen ^
på larmtexten visar från vilken del av anläggningen
larmet kommit. A

Applikationsprogramvaran har utvecklats vid Ringhals.
Datorn installerades 1975/76. Utbyte av datorn A
planeras, se avsnitt 6.7.

6.3 PDP 11/10 från DEC

Utrustningen används för störningsanalys (PMR). A
Till utrustningen är anslutet ett stort antal analoga
ingångar. PMR-rapporter erhålles vid t ex snabbstopp
av reaktorn. Systemet har även några andra funktioner A
bl a trendövervakning.

Utrustningen installerades under 1976 och skall i A
sommar uppgraderas till nivå B. Man/maskinsystemet
kompletteras då med färgbildskärm och plotter med
8 färger. Datorns centralenhet utbyts samtidigt A
till den modernare PDP 11/34. ^

Applikationsprogramvaran har utvecklats vid Ringhals.
Utbyte av datorn planeras, se avsnitt 6.7.
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6.4 Utsläppsmonitor från Nuclear Data

Utrustningen blir uppbyggd kring en LSI/11 från DEC och är
av nivå A. Funktion samma som i Oskarshamn, se
avsnitt 2.2.Installation under 1981. Datorn kommer
att behållas vid ett kommande blockdatorbyte.

6.5 Nord 100 från ASEA-ATOM

" Utrustningen skall användas som härdberäkningsdator.
Datorn är upphandlad och kommer att installeras

| under 1981. Till en början skall härdberäkningarna
* köras off-line. Datorn skall sedan anslutas on-line

till det nya blockdatorsystemet, se avsnitt 6.7.

I

' 6.6 Nord 100 från Studsvik

\ Utrustningen skall användas off-line för utbildning
av kontrollrumspersonalen. Datorn kommer att simulera
viktigare händelser, som kan inträffa under drift.

Utrustningen är beställd men ej levererad.

I

i 6.7 Planerad ny blockdator (BURE)

Vattenfall avser att anskaffa en ny blockdator av
i nivå C till block 1. Utrustningen skall ersätta

befintliga datorer enligt avsnitt 6.1 - 6.3. Datorn
kommer att användas för normala funktioner på nivå C

i inklusive:

• Styrstavsövervakning (reaktor)

f • Härdkalibrering ( " )

• Driftpunktsdiagram ( " )

I • Polärdiagram (turbin)

• Pålastningskurvor ( " )

Manövrering av styrstavarna kommer även i fortsättningen
att ske manuellt. Härdberäkningar kommer att utföras i

I en speciell beräkningsdator, som kommunicerar on-line
med blockdatorn (se 6.5).

> Datorsystemet är nu under upphandling. Installation
planeras till 1983.
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7. RINGHALS BLOCK 2

7.1 Prodac 250 från Westinghouse

Datorns användning liknar CDC 1700-systemet vid
block 1. Då reaktortypen är annorlunda är härd-
övervakningsprogrammen betydligt enklare. Datorn
är emellertid mer avancerad när det gäller process-
övervakning. Ca 500 analoga mätvärden är anslutna
och gränsvärdesövervakning sker i datorn.

I övrigt är datorn dock av nivå A. Installationsår
1972.

Datorbyte planeras, se avsnitt 7.5.

7.2 PDP 11/04 från DEC

Datorn används för övervakning och loggning av
reaktiviteten vid uppstart. Man/maskinsystemet
består av skrivare och skrivmaskin. Utrustningen
installerades under 1977 och är av nivå A.

Utrustningen kan tänkas bli utbytt i samband
med blockdatorbyte, se avsnitt 7.5.

7.3 PDP 11/34 från DEC

Utrustningen används för störningsanalys på samma
sätt som för block 1 (avsnitt 6.3). Installationsår
1973.

I sommar skall utrustningen uppgraderas till nivå B.
Man/maskinsystemet kompletteras då med färgbildskärm
och plotter med 8 färger.

Utbyte av datorn planeras, se avsnitt 7.5.
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7.4 Utsläppsmonitor från Nuclear Data

Se motsvarande för block 1 (avsnitt 6.4).

7.5 Planerad ny blockdator (BURT)

Vattenfall avser att anskaffa en ny blockdator av
nivå C till block 2. Installation planeras till
år 1984.
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8. RINGHALS BLOCK 3 OCH 4

De två blocken har liknande typer av datorutrustning. f

8.1 W2500 från Westinghouse

Datorn används på samma sätt som Prodac 250 i block 2.
Utrustningen är av nivå A. Installation skedde år 1975 å
för block 3 och 1976 för block 4. \

Datorbyte planeras, se avsnitt 8.5. ^

8.2 PDP 11/34 från DEC

Utrustningen skall användas för störningsanalys
på samma sätt som för block 1 (avsnitt 6.3).
Utrustningen blir av nivå B och skall installeras ^
under 1981 . f

Datorbyte planeras, se avsnitt 8.5. ^

i
8.3 Utsläppsmonitor från Nuclear Data

Se motsvarande för block 1 (avsnitt 6.4). \

i
8.4 Nord 10 från Studsvik

Utrustningen används off-line för utbildning av
kontrollrumspersonalen. Datorn kominer att simulera
viktigare händelser, som kan inträffa under drift.

En dator används för block 2, 3 och 4. Utrustningen
installerades under 1978 men kommer snart att bytas
mot en Nord 100.

I
8.5 Planerad ny blockdator Å

Vattenfall avser att anskaffa en ny blockdator av
nivå C till vardera block 3 och block 4. Installation É
planeras till 1985. ^

4



BILAGA 4

PROGRAMVARUSTRUKTUR FÖR GENERELLT DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM

För driftövervakningstillämpningar i största allmänhet har
flera systemleverantörer tagit fram basprogramvara, som kan
flexibelt anpassas till specifika övervakningsbehov. Denna
typ av basprogramvara kan vara en mycket lämplig grund för
kontrollrumstillämpningar.

Tillämpas den skisserade programvarustrukturen fullt ut
hamnar man på systemnivå III. Med vissa reduktioner kan en
liknande struktur vara aktuell .även för systemnivå II.

I figur 1 visas en översiktlig programvarustruktur, som är
tillämplig på flera systemleverantörers basprogramvara.

Processdatabasen utgör den centrala delen av programvaran. I
denna och i bildbiblioteket (se nedan) finns all anlägg-
ningsberoende information lagrad. Övriga programmoduler i
basprogramvaran hämtar och lämnar all information om pro-
cessen från/till databasen.

Varje informationselement avseende processen (ungefär varje
processanslutning, t ex mätvärde, indikering) blir ett
objekt i databasen och får en unik databasidentitet (bör
ansluta till normala systembeteckningar för anläggningen).
Varje databasobjekt kan åsättas ett antal egenskaper såsom
beteckning (namn), villkor för larm, normalvärden m m, som
kan behövas för övriga basprogrammoduler eller tillämpnings-
funktioner. Förutom databasobjekt som är direkt knutna till
processanslutningar (givare) finns det databasobjekt, som
baseras på beräknade värden eller manuellt inmatade värden
från operatörsplats.

Databasen har en generell gränsyta mot omgivande program-
moduler, vilken är helt oberoende av hur data är fysiskt
lagrade i databasen. I databasmodulen finns accessrutiner,
som andra programmoduler måste utnyttja för att nå data i
databasen. Dessa rutiner innehåller kontroller och skydds-
mekanismer för att i möjligaste mån skydda databasen mot att
bli förstörd av felaktiga omgivande programmoduler.

Processdatabasen finns lagrad dels resident i primärminnet
och dels på sekundärminnet. Vilka delar som lagras i respek-
tive minnestyp beror på accesstidskraven. Databasen består
av en realtidsdel som speglar den övervakade processen i
reell tid. Typisk eftersläpning är 1-10 3. Databasen kan
även bestå av en historisk del, där gamla realtidsdata
sparas för rapporter, statistik och s k post mortem review
mm.
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Figur 1. översiktlig programvarustruktur för
modernt driftövervakningssystem



Anm.: Denna typ av processdatabas är relativt annorlunda
uppbyggd jämfört med generella massminnesorienterade data-
baser för administrativa tillämpningar.

Datainsamlingsmodulen svarar för kommunikationen med de
lokala datorerna där processanslutningen är. Viss primär
datareduktion kan ske i de lokala datorerna eller datain-
samlingsmodulen.

Analysmodulen tar hand om inkommande data från datainsam-
* lingsmodulen och analyserar om det är förändringar, som
" skall ge larm eller eventuellt starta upp något tillämp-

ningsprogram. Den avsöker även systematiskt av da.abasen för
) a t t detektera t ex fördröjda larm, som löpt ut, dataelement

som ej uppdaterats.

* Modulen för operatörskommunikationen sköter kommunikationen
med människa/maskinutrustningarna. Dessa förutsätts bestå av

v semigrafiska bildskärmar, tangentbord, utskriftsmaskiner mm.
* Den mest komplicerade delen är kommunikationen med bildskär-

marna. När en bild begärs tas en bildbeskrivning fram från
k ett bildbibliotek på skivminnet.

Bildbeskrivningen beskriver hur bilden skall byggas upp på
k bildskärmen. Bilden kan bestå av dels statisk information
* och dels av dynamisk information, som beror på processdata

som finns i databasen. I bildbeskrivningen finns således
I referenser till databasen. Operatörskommunikationsmodulen
* begär in '.essä data för att kunna bygga upp bilden. Sedan

bevakas dessa databasobjekt, så att eventuella förändringar
k i data snabbt kommer att presenteras på bilden.

Med denna bildpresentation kan komplicerade avbildningar av
I processen åstadkommas. Siffervärden, texter, symboler och
' färger kan fås att växla så att kontrollrumspersonalen kan

få en visuell bild av processtatus. Bildbiblioteket kan
k bestå av ett stort antal bilder.

Diagram, rapporter m m kan byggas upp på analogt sätt som
I bilder och ingår i begreppet "bildbibliotek" i denna för-
" enklade beskrivning.

Dataqenereringsmodulen används för att förändra databasen
och bildbiblioteket pa ett enkelt och säkert sätt. Föränd-
ringarna kan bestå i att tillfoga, ta bort eller ändra på
egenskaper för databasobjekt eller tillfoga, ta bort eller
modifiera bilder eller motsvarande. Datagenereringen kan
göras off-line men i flera fall även on-line.



I den generella beräkningsmodulen kan nya processdata
beräknas ur andra processdata med vissa förutbestämda
beräkningsfunktioner såsom de normala aritmetiska funk-
tionerna (+, -, x, / ) , medelvärden, filtrering m m.

Tillämpningsprogrammen utför speciella tillämpningsfunk-
tioner och ingår normalt inte i basprogramvaran för drift-
övervakning, sådana program kan relativt enkelt infogas pga
den generella processdatabasen. Denna kan utvidgas med nya
databasobjekt för att passa tillbommande tillämpningspro-
gram.

Vitala funktioner som enbart består av att presentera
insamlade och enkelt beräknade processdata kan utnyttja
basprogramvaran utan tillägg. Mer avancerade vitala funk-
tioner såsom signalbehandling, tillstandsestimering,
åtgärdshandledning m fl realiseras lämpligen som tillämp-
ningsprogram .


