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Rozdział 1. Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwowane jest coraz szersze zastosowanie systemów
komputerowych w wielu dziedzinach. Komputery sterują samolotami, samochodami,
satelitami, międzykontynentalnymi rakietami z głowicami jądrowymi, urządzeniami
medycznymi, centralami telefonicznymi. Oprogramowanie komputerów jest
niematerialne, wobec czego w odróżnieniu od urządzeń mechanicznych nie zużywa się,
nigdy się nie psuje i działa zawsze tak samo. Na podstawie dotychczasowych
doświadczeń należy jednak stwierdzić, że nie można bezgranicznie ufać komputerom. W
szczególności istnieje wiele wątpliwości dotyczących zastosowań, w których błąd
oznacza ryzyko poważnych strat materialnych, zranienia lub śmierci ludzi. Pojawia się
problem bezpiecznego stosowania oprogramowania.

1.1. Bezpieczeństwo systemów sterowanych komputerowo
System jest uznawany za bezpieczny, gdy jego działanie, lub też brak działania, nie
spowoduje negatywnych skutków dla środowiska. W wielu przypadkach systemy
projektowane przez człowieka okazały się niebezpieczne (wystarczy wymienić prom
kosmiczny Challenger [Leveson95], samolot Airbus [Mellor94], rakietę ARIANE 5
[ESA96, Lions96] czy też system medyczny Therac-25 [LT93]). Pomimo że całkowite
wyeliminowanie potencjalnego niebezpieczeństwa nie jest możliwe, przedsięwzięcia
takie nie są całkowicie zarzucane. Problem polega raczej na sprowadzeniu ryzyka
związanego z użytkowaniem danego systemu do akceptowalnego minimum.
Nowe technologie niosą ze sobą coraz to nowsze, często poważniejsze zagrożenia. Na
przykład energetyka atomowa stanowi większe potencjalne niebezpieczeństwo niż
tradycyjna. Nowe systemy są zwykle bardziej skomplikowane od ich poprzedników,
coraz większy jest stopień ich automatyzacji. Komputery mają już w nich swoje stałe
miejsce. W gospodarce rynkowej rezygnacja z zastosowania komputerów jest
praktycznie niemożliwa, często bowiem oznacza mniejszą konkurencyjność produktu.
Istnieją również zastosowania, które są niemożliwe do realizacji bez użycia komputerów
(np. systemy nawigacji lotniczej fly-by-wire, loty kosmiczne).
Systemy komputerowe są jednym z elementów powodujących wypadki. Dla przykładu
oprogramowanie było jednym z czynników w wypadkach samolotu Airbus 320, jednak
według wiedzy autora dotychczas nie wykazano, aby którykolwiek z tych wypadków był
spowodowany bezpośrednio przez błędy programowe. Znane są jednak inne wypadki, za
które pełną odpowiedzialność ponosi oprogramowanie. Jednym z najpoważniejszych był
Therac-25, gdzie w latach 1986-88 błędy oprogramowania doprowadziły do śmierci 6
osób [LT93]. Błędy oprogramowania pocisku antyrakietowego Patriot uniemożliwiły
zestrzelenie przynajmniej jednej irackiej rakiety SCUD podczas wojny w Zatoce
Perskiej w 1991 roku, w wyniku czego zginęło 28 żołnierzy [Kościelniak96]. Błędy
występowały także w oprogramowaniu systemu sterowania rakietami klasy wodapowietrze Sea Wolf Mk 25, stosowanymi przez Wielką Brytanię podczas wojny
o Falklandy [Krzewiński93]. Błąd operacji konwersji wartości zmiennoprzecinkowej
spowodował zniszczenie rakiety ARIANE 5 [Lions96]. Prace nad utworzeniem tej
rakiety prowadzone były przez Europejską Agencję Kosmiczną od 1987 roku
i kosztowały 6,7 miliarda ECU.
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Konstruując system związany z bezpieczeństwem, niezależnie od faktu, czy jest to
system mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny czy też stosujący jakąkolwiek inną
technologię, należy uwględnić problem bezpieczeństwa. Dla technologii
konwencjonalnych (niekomputerowych) już w latach 60-tych opracowano wiele
odpowiednich technik. Jednak w wielu sytuacjach niemożliwe jest stosowanie tych
samych metod w stosunku do systemów komputerowych. Główną przyczyną jest
odmienność systemów informatycznych od innych technologii. Zaletą oprogramowania
jest to, że nie podlega ono starzeniu, tak jak elementy, które w wyniku zmęczenia
mechanicznego mogą się zepsuć lub działać wadliwie. Wadliwe działanie
oprogramowania może wynikać wyłącznie z błędów projektowych. Inne cechy
charakterystyczne to: stopień komplikacji (programy liczą zwykle dziesiątki lub setki
tysięcy linii kodu), łatwość zmian (modyfikacja jednej instrukcji może radykalnie
zmienić zachowanie całego systemu), możliwość dowolnego kształtowania struktury
programu (powodująca często złą jakość kodu). Czynniki te powodują, że trudno jest
wytworzyć duży system informatyczny zapewniający wysoki stopień bezpieczeństwa.
Obecnie dostępna technologia wytwarzania systemów informatycznych nie rozwiązuje
w pełni wyżej przedstawionych problemów. Prowadzone są w tym zakresie intensywne
prace badawcze, a jednym z ich obszarów jest analiza bezpieczeństwa komputerowych
systemów sterowania.

1.2. Cele i teza pracy
Celem analizy bezpieczeństwa jest identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem
systemu oraz powiązanie tych zagrożeń z ich przyczynami i skutkami. Do najszerzej
stosowanych metod należą:
 FTA (Fault Tree Analysis),
 ETA (Event Tree Analysis),
 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),
 HAZOP (Hazard and Operability Study).
W niniejszej pracy skoncentrowano się na metodzie FTA (analiza drzew błędów), jednej
z najczęściej stosowanych w praktyce przemysłowej. Stosowanie tej metody jest
wymagane przez wiele standardów związanych z bezpieczeństwem.
Analizie bezpieczeństwa podlega nie tylko samo oprogramowanie, ale cały system (np.
cały samolot). Jest tak dlatego, że wypadek jest określany w kontekście systemu, a nie
wyłącznie oprogramowania (wypadkiem jest np. rozbicie się samolotu).
Oprogramowanie może być jedynie przyczyną wypadku. Stąd też wynika fakt, że
wszystkie metody przezentowane w niniejszej pracy są przedstawiane w kontekście
całego systemu (FTA jest metodą analizy systemowej). Rozpatrywanie oprogramowania
bez jego środowiska uniemożliwia wypowiadanie się na temat bezpieczeństwa.
Klasyczna metoda FTA jest w niewielkim stopniu sformalizowana i opiera się o opisy
słowne. Jest to wystarczające dla systemów zawierających kilkadziesiąt lub kilkaset
elementów. Zwykle jednak programy to setki tysięcy instrukcji. W związku z dużą
złożonością oprogramowania istnieje potrzeba zapewnienia precyzji oraz
jednoznacznosci analizy i jej wyników. Istotny jest też problem automatyzacji procesu
analizy poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi wspomagających.
6
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Systemy komputerowe związane z bezpieczeństwem to zwykle systemy czasu
rzeczywistego (ang. real-time systems) nadzorujące pracę instalacji przemysłowych.
Systemy takie są stosowane do sterowania samolotami, samochodami i innymi
urządzeniami. Dla takich systemów czas jest jednym z elementów opisu ich zachowania.
Czynnik czasu musi być brany pod uwagę podczas analizy bezpieczeństwa.
Uwzględniając powyższe problemy w ramach niniejszej pracy podjęto próbę
modyfikacji metody analizy drzew błędów mającej następujące cele:
 rozszerzenie zakresu stosowalności klasycznej metody FTA, w celu umożliwienia
integracji analizy oprogramowania wraz z analizą innych elementów systemu,
 polepszenie jakości analizy poprzez zastosowanie rygorystycznych metod opartych
o formalizm matematyczny,
 wprowadzenie analizy czasowej, co jest konieczne dla systemów czasu
rzeczywistego stosowanych jako przemysłowe systemy sterujące i kontrolne.
Z celami rozprawy wiąże się teza, którą można sformułować następująco:
Zastosowanie metod formalnych pozwala polepszyć jakość analizy
bezpieczeństwa systemu komputerowego metodą drzew błędów przez
zapewnienie jednoznaczności i precyzji, automatyzację procesu
analizy oraz umożliwienie analizy zależności czasowych.
W Rozdziale 2 wprowadzono podstawowe pojęcia stosowane w pracy, przedstawiono
zagadnienie bezpieczeństwa systemów oraz analizy bezpieczeństwa. Omówiono
specyfikę systemów komputerowych sprawiającą, że tradycyjne metody analizy
bezpieczeństwa nie są odpowiednio skuteczne. Omówiono aktualny stan technologii na
przykładzie standardu IEC 1508 dotyczącego bezpieczeństwa systemów
komputerowych. Przedstawiono główne kierunki badań zmierzających do rozwiązania
przedstawionych problemów oraz motywację dla podjęcia badań prezentowanych
w niniejszej rozprawie.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono sformalizowaną metodę analizy drzew błędów
i jej zastosowanie do analizy systemów komputerowych. Ogólny schemat metody jest
przedstawiony na rys. 1.1. Przy poszczególnych krokach metody zaznaczono numer
rozdziału w którym opisywane jest dane zagadnienie.
W Rozdziale 3 omówiono klasyczną metodę drzew błędów. Przedstawiono proces
przygotowania, konstrukcji drzewa błędów oraz analizy zgodnie ze standardami
definiującymi tę metodę. Przedstawiono główne problemy stosowania metody FTA do
analizy systemów komputerowych. Rozdział zawiera również formalny model drzewa
błędów, który w kolejnych rozdziałach jest rozszerzony m.in. o możliwość opisu
zależności czasowych.
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System związany z bezpieczeństwem
nieformalna analiza drzew błędów (Rozdział 3)
Drzewo błędów (specyfikacja nieformalna)
formalizacja bram i zdarzeń (Rozdział 4)
Drzewo błędów (specyfikacja formalna)
analiza formalna (Rozdziały 5 i 6)
Wyniki analityczne

Rys. 1.1. Struktura metody analizy prezentowanej w rozprawie.
W Rozdziale 4 przedstawiono model formalny ECSDM pozwalający na opis zachowania
systemu uwzględniający problemy zidentyfikowane w Rozdziale 3. Przedstawiono
zastosowanie tego modelu do formalnego opisu drzew błędów. Zaprezentowano
systematyczną metodę formalizacji drzew błędów.
W Rozdziale 5 przedstawiono propozycję metody analizy drzew błędów. Wykorzystano
tradycyjną metodę minimalnych zbiorów przyczyn rozszerzoną o analizę czasową.
Przedstawiono algorytm analizy oparty o grafową reprezentację zależności czasowych.
Zaprezentowano przykład zastosowania metody. Omówiono wykorzystanie
otrzymanych wyników do definiowania wymagań bezpieczeństwa na oprogramowanie.
W Rozdziale 6 przedstawiono metodę opartą o analizę osiągalności w czasowych
sieciach Petri. Omówiono zagadnienie reprezentacji drzewa błędów za pomocą sieci
Petri. Zdefiniowano słownik szablonów modeli sieciowych dla podstawowych rodzajów
bram drzew błędów. Tak przedstawione drzewo błędów poddane jest analizie
osiągalności hazardu (stanu niebezpiecznego). Metodę tę zastosowano do analizy drzewa
błędów systemu palnika gazowego.
Rozdział 7 dotyczy praktycznych zastosowań opracowanych metod. Przedstawiono
narzędzie programowe realizujące przedstawiony w Rozdziale 5 algorytm czasowej
analizy drzew błędów. Narzędzie to zostało zastosowane do analizy systemu palnika
gazowego. Metodę oraz narzędzie wykorzystano do analizy systemu zabezpieczającego
reaktora atomowego ESFAS.
Rozdział 8 zawiera podsumowanie rozprawy.
Do rozprawy dołączono dodatki zawierające opis notacji graficznej drzew błędów oraz
stosowanej metody specyfikacji VDM.
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Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemów
Niniejszy rozdział wprowadza podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa,
przedstawia cykl życia systemu oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem
systemów komputerowych i specyfiką oprogramowania. Omówiono cele i metody
analizy bezpieczeństwa. Przedstawiono kierunki obecnych prac badawczych w tej
dziedzinie.

2.1. Podstawowe pojęcia
W pracy stosowane są pojęcia zgodne z przyjętymi w [IEC1508, Laprie90].
Obszerniejsza ich lista znajduje się w dołączonym do pracy słowniku terminów.
Pojęciem podstawowym jest bezpieczeństwo rozumiane jako atrybut systemu.
Intuicyjnie, jest ono definiowane w następujący sposób:
Bezpieczeństwo (ang. safety) - brak wypadków i strat spowodowanych
przez użytkowanie systemu.
Definicja ta określa bezpieczeństwo absolutne. Jest to cecha systemu oznaczająca brak
wypadków powodujących duże straty materialne, skażenie środowiska, zranienie lub
śmierć ludzi. Straty te mogą mieć charakter lokalny (np. zderzenie samochodów) lub
międzynarodowy (awaria w elektrowni atomowej powodująca skażenie środowiska
w kilku krajach). Czas trwania skutków może być ograniczony (zniszczenie budynku,
który zostaje odbudowany) lub rozciągający się na pokolenia (zmiany genetyczne
spowodowane przez skażenie). Niektóre skutki mogą być nieodwracalne (zmiany
klimatyczne, śmierć ludzi). Wszystkie te aspekty są brane pod uwagę w definicji
wypadku:
Wypadek (ang. accident) - niepożądane i nieplanowane zdarzenie
powodujące w konsekwencji straty wyższe od pewnego poziomu
minimalnego.
Istotnym elementem powyższej definicji jest wymaganie, aby wypadek był zdarzeniem
niepożądanym i nieplanowanym. Fakt, że nikt nie planuje wypadku wskazuje, że
w analizie nie są brane pod uwagę możliwości celowego działania, sabotażu, ataków
terrorystycznych, itp. Tego rodzaju zagadnienia wchodzą w obszar zabezpieczeń
systemu (ang. security) i wykraczają poza zakres niniejszej pracy.
Podane w definicji zastrzeżenie o minimalnym poziomie strat ma zapobiec definiowaniu
jako wypadki zdarzeń, których konsekwecje są mało znaczące lub wręcz pomijalne przy
kosztach eksploatacji danej instalacji przemysłowej.
W praktyce pojawia się problem mierzenia atrybutów wypadków takich jak ich skutki
oraz częstotliwość. Atrybuty te określają, z jakim ryzykiem wiąże się działanie danego
systemu:
Ryzyko (ang. risk) - wartość określająca szansę zaistnienia wypadku
oraz koszt jego skutków.

2. Bezpieczeństwo systemów

9

Celem wprowadzenia pojęcia ryzyka jest umożliwienie mierzenia i porównywania
wypadków. W uproszczeniu polega to na określeniu kosztu finansowego skutków
wypadku oraz prawdopodobieństwa jego zajścia w rozpatrywanym okresie czasu.
Wymnożenie tych dwóch wartości daje w wyniku ryzyko. Jednostką ryzyka jest kwota
na jednostkę czasu (np. $/rok). Szacowanie ryzyka obejmuje również ocenę kosztu
takich sytuacji, jak zranienie lub śmierć ludzi [Findeisen85].
Definicja bezpieczeństwa absolutnego przedstawiona na początku rozdziału wyklucza
możliwość wystąpienia wypadku i określa system bezpieczny jako posiadający zerowy
poziom ryzyka. Uniknięcie wypadków jest w praktyce niemożliwe, co ogranicza
stosowalność takiej definicji. Wady tej nie ma definicja bezpieczeństwa względnego:
Bezpieczeństwo - gwarancja, że ryzyko związane z użytkowaniem
systemu nie przekracza akceptowalnego poziomu.
Zgodnie z tak brzmiącą definicją bezpieczny jest system, który dopuszcza występowanie
wypadków w ograniczonym zakresie (np. straty do 1000 $/rok).
Podczas analizy bezpieczeństwa identyfikowane są mechanizmy występowania
wypadków i określane są stany systemu prowadzące do niebezpiecznych awarii:
Hazard (ang. hazard) - zdarzenie (stan systemu lub jego elementu)
prowadzące w sposób bezpośredni do wypadku (bezpośrednia
przyczyna wypadku).
Pojęcie hazardu jest jednym z głównych pojęć stosowanych w analizie bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo jest atrybutem systemu zdefiniowanego w następujący sposób:
System związany z bezpieczeństwem (ang. safety-related system) system, w którym może wystąpić wypadek (system, który może być
niebezpieczny dla swojego środowiska).
Jako środowisko rozumiane są wszelkie obiekty lub inne systemy (wliczając w to
budynki i ludzi), które nie są objęte przez system, ale których mogą dotyczyć skutki
wypadków.
Środowisko (ang. environment) - wszelkie zewnętrzne elementy
będące w interakcji z systemem (w tym osoby obsługujące system,
przedmioty będące w zasięgu systemu, również gdy jest on ruchomy,
itp.).
System jest określony w następujący sposób:
System (ang. system) - zespół urządzeń, najczęściej wykonanych
w różnych technologiach, współpracujących w celu spełnienia
określonej misji.
Definicja ta obejmuje szeroki zakres systemów łącznie z siłowniami nuklearnymi,
rafineriami, samolotami, systemami wojskowymi, statkami kosmicznymi czy też
10
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urządzeniami medycznymi. Systemy, które nie niosą zagrożenia dla środowiska (dla
których ryzyko jest zerowe), są pomijane w niniejszej pracy. Kolejna definicja dotyczy
systemów, które zawierają komputery:
System komputerowy (ang. computer system) - system składający się
z jednego lub więcej komputerów wraz z oprogramowaniem.
System komputerowy pełni zwykle rolę systemu sterującego:
System sterujący (ang. control system) - system determinujący
zachowanie innych systemów (to znaczy przekazujący sygnały
sterujące do innych systemów).
Pozostała część systemu to urządzenia sterowane:
System sterowany (ang. equipment under control, EUC) - system
działający zgodnie z sygnałami sterującymi przesyłanymi przez system
sterujący.
Podział systemu na część sterującą (w skład której wchodzi komputer) oraz część
sterowaną jest powszechnie stosowany. System sterowany może być na przykład
systemem mechanicznym, chemicznym, hydraulicznym lub nuklearnym.

2.2. Specyfika bezpieczeństwa systemów komputerowych
Bezpieczeństwo jest atrybutem całego systemu. Wynika to z faktu, że system
komputerowy jako taki nie może w żaden sposób wywołać zdarzenia niebezpiecznego
(wyjątkiem może być porażenie prądem elektrycznym lub upadek monitora na podłogę).
System komputerowy jest bezpieczny (tak jak każdy system sterujący). Natomiast
sygnały generowane przez komputer mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami,
a pewne sekwencje takich sygnałów mogą spowodować wypadek. Taki system jako
całość może być niebezpieczny dla swojego środowiska. W tym kontekście można
powiedzieć, że system komputerowy ma wpływ na bezpieczeństwo całego systemu, jest
więc podsystemem związanym z bezpieczeństwem. W skrócie mówi się często
o bezpieczeństwie systemu komputerowego jako takiego. Jest to powszechnie przyjęte
uproszczenie, jednak nie można zapominać, że bezpieczeństwo ma sens tylko jako
atrybut całego systemu.
Porównanie zdarzeń niebezpiecznych występujących w systemach komputerowych oraz
w systemach wykonanych w innych technologiach prowadzi do wniosku, że różnią się
one w sposób znaczący. Główna różnica polega na występowaniu różnych klas błędów.
Zdarzenia niebezpieczne w systemach komputerowych spowodowane są głównie
błędami projektowymi [Taylor93], podczas gdy dla innych technologii główne
zagrożenie to błędy działania. Są to dwie różne klasy błędów:



błędy działania (ang. random failures) - błędy wadliwego działania poprawnie
zaprojektowanych i wykonanych elementów (np. pęknięcie śruby, awaria układu
elektrycznego na skutek przegrzania),
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błędy projektowe (ang. design errors) - błędy popełnione w fazie projektowania
systemu, polegające na wytworzeniu elementu nie spełniającego przyjętych
wymagań lub błędnym określeniu wymagań.

Oprogramowanie nie podlega starzeniu się, tak jak elementy mechaniczne, lecz działa
zawsze w ten sam sposób. Jego wadliwe działanie może wynikać wyłącznie z błędów
projektowych. Natomiast systemy (lub podsystemy) inne niż oprogramowanie są
urządzeniami fizycznymi, podlegającymi korozji, naprężeniom mechanicznym,
zanieczyszczeniu, itd. Podczas ich użytkowania mogą wystąpić błędy działania. Jest to
znacząca różnica, którą należy mieć na uwadze projektując system związany
z bezpieczeństwem.
Inne istotne różnice to:
 stopień komplikacji - programy liczą zwykle dziesiątki tysięcy linii kodu, podczas
gdy systemy mechaniczne posiadające tysiąc elementów są uznawane za
skomplikowane i dzielone są na podsystemy podlegające osobnej analizie.
W przypadku oprogramowania systemów rozproszonych i pracujących w trybie
czasu rzeczywistego (ang. real-time) stopień komplikacji jest szczególnie wysoki,
 dowolność struktury - większość środowisk języków programowania pozostawia
programiście dużo swobody w kształtowaniu struktury kodu, umożliwiając tworzenie
konstrukcji nieczytelnych, nieefektywnych i trudnych do analizy. Częściowym
rozwiązaniem tego problemu jest przyjęcie reguł konstrukcji programu, np.
programowania strukturalnego. W systemach mechanicznych prawa fizyki narzucają
zwykle ograniczenia dotyczące konstrukcji, a próba ich przekroczenia oznacza
zwiększenie kosztów, rozmiaru, poboru energii systemu, o ile nie ogranicza
funkcjonalności.
 brak niezależności elementów - w systemach mechanicznych poszczególne
podsystemy są zwykle niezależne od siebie i odseparowane fizycznie. W przypadku
oprogramowania zapewnienie niezależności jest utrudnione między innymi przez
stosowanie wspólnych zasobów, wskaźników do obszarów pamięci, przerwań, itd.
W niektórych systemach współbieżnych zablokowanie procesora przez jeden
z procesów uniemożliwia wykonywanie innych.
 brak praw fizycznie ograniczających zachowanie systemu - zachowanie każdego
przedmiotu fizycznego jest ograniczone przez prawa fizyki. Atrybuty takie jak masa,
prędkość, bezwładność, sztywność, kształt są wartościami obiektywnymi. Natomiast
w przypadku oprogramowania nie ma praw fizyki, a wartość każdego atrybutu może
podlegać dowolnej interpretacji i być dowolnie modyfikowana. Zachowanie
oprogramowania można całkowicie zaprojektować. Jedynym fizycznym
ograniczeniem zachowania oprogramowania jest szybkość procesora oraz pojemność
pamięci.
 łatwość zmian - zachowanie programu można łatwo zmienić modyfikując pojedyncze
instrukcje. Zmiana nawet jednego polecenia może wymagać ponownego
przetestowania całego systemu. W praktyce możliwość łatwego wprowadzania zmian
jest czasem wykorzystywana do "szybkiego" naprawiania programu poprzez jego
małe modyfikacje, które nie są odpowiednio analizowane, projektowane
i dokumentowane, gdyż te czynności zwiększają koszt modyfikacji programu,
 trudność testowania - z powodu dużej złożoności oprogramowania liczba możliwych
stanów jest zwykle tak duża, że wyczerpujące przetestowanie systemu jest bardzo
kosztowne lub praktycznie niemożliwe,
12
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 nowy sprzęt - w niektórych projektach oprogramowanie jest tworzone dla nowej
platformy sprzętowej, nowych urządzeń zewnętrznych, nawet nieistniejących
w momencie projektowania oprogramowania,
 testowanie w sztucznym środowisku - często testowanie jest przeprowadzane
w innych warunkach niż eksploatacja systemu (w niektórych przypadkach wynika to
z przyczyn finansowych, w innych jest to jedyna alternatywa techniczna - na
przykład dla oprogramowania wykorzystywanego w siłowniach nuklearnych lub
pojazdach kosmicznych). Fakt testowania w innym środowisku powoduje, że dopiero
w trakcie eksploatacji następuje ostateczna walidacja przyjętych założeń dotyczących
zachowania środowiska.
W kontekście tradycyjnych technik zapewniania bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę
na fakt, że niektóre z nich nie są w równym stopniu skuteczne wobec systemów
komputerowych:
 klasyczne mechanizmy fail-safe (bezpiecznego zatrzymania systemu w przypadku
wystąpienia awarii) są zwykle elementami biernymi podczas normalnego działania
systemu, a ich działanie opiera się na prostych prawach fizyki (np. semafor
mechaniczny opadający samoczynnie do pozycji ZAMKNIĘTY w przypadku
uszkodzenia). Natomiast w przypadku oprogramowania takie mechanizmy są
obiektami aktywnymi kontrolującymi stan systemu. Ich działanie jest złożone, co
wpływa negatywnie na ich niezawodność,
 nadmiarowość (redundancja) jest skutecznym sposobem zwiększania niezawodności
systemu mechanicznego (np. połączenie dwóch niezależnych elementów
o prawdopodobieństwie awarii 10-3/godz. w konfiguracji "jeden z dwóch" pozwala
na osiągnięcie niezawodności 10-6/godz.). W przypadku oprogramowania zwykła
nadmiarowość (czyli używanie wielu kopii tego samego programu) nie daje żadnego
efektu z powodu występowania tych samych błędów we wszystkich kopiach
programu. Użycie kilku różnych programów spełniających te same wymagania nie
daje takiego wyniku, jak w przypadku sprzętu [Bishop95]. Przyczyną jest brak
niezależności błędów oprogramowania. Badania wykazały, że nawet dla wielu wersji
oprogramowania występują takie same błędy [LCKS90],
 gdy system komputerowy stanowi interfejs pomiędzy operatorem (człowiekiem)
a instalacją (systemem sterowanym), operator może obserwować system sterowany
tylko za pośrednictwem komputera. Błąd komputera może spowodować niemożność
prawidłowej oceny stanu urządzenia bez świadomości tego faktu (chyba że zostaną
skonstruowane niezależne urządzenia pozwalające na obserwację systemu
sterowanego bez pośrednictwa systemu komputerowego). Komendy operatora
przekazywane do systemu poprzez komputer mogą również zostać nieprawidłowo
przesłane. Problem ten musi być uwzględniony w systemach zawierających
zabezpieczenia aktywowane przez operatora [Jesty96].

2.3. Bezpieczeństwo a inne atrybuty systemu
komputerowego
Bezpieczeństwo jest jednym z wielu atrybutów systemu komputerowego, takich jak
niezawodność, dyspozycyjność czy poufność. Atrybuty te wchodzą w skład szerszego
pojęcia, jakim jest rzetelność [Laprie90]. Poniższy rysunek przedstawia atrybuty
systemu komputerowego wchodzące w skład rzetelności:
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niezawodność
bezpieczeństwo
dyspozycyjność
rzetelność
poufność

zabezpieczenie

integralność
konserwowalność

Rys. 2.1. Atrybuty rzetelności systemu komputerowego.
Poszczególne terminy są zdefiniowane w następujący sposób:



rzetelność (ang. dependability) - właściwość, która umożliwia uzasadnione
poleganie na usługach zapewnianych przez system,



niezawodność (ang. reliability) - zdolność systemu do wykonywania wymaganych
funkcji przez określony przedział czasu w określonych warunkach,



dyspozycyjność (ang. availability) - stopień, w jakim system lub jego element jest
dostępny i zdolny do pracy, gdy żąda się jego użycia,



poufność (ang. confidentiality) - zdolność systemu do
reprezentowanej w nim informacji podmiotom nie upoważnionym,



integralność (ang. integrity) - stopień, w jakim system jest chroniony przed
nieupoważnioną modyfikacją lub zniszczeniem programów lub danych,



konserwowalność (ang. maintenabiliy) - łatwość, z jaką system może być
modyfikowany (koszt lokalizacji i wykonania modyfikacji) w celu naprawienia
defektów, dostosowania do zmian środowiska, zwiększenia wydajności lub
polepszenia innych parametrów.

nieujawniania

Termin bezpieczeństwo (ang. safety) został już wcześniej zdefiniowany.
Czasem można spotkać się z uproszczonym traktowaniem powyższych definicji,
w szczególności z utożsamianiem pojęcia bezpieczeństwa oraz niezawodności.
Wydawać się może, że system bezpieczny musi być niezawodny, a system niezawodny
jest bezpieczny, jednak tak nie jest w rzeczywistości. Oba te pojęcia mają wspólne
cechy, ale występują też między nimi różnice uniemożliwiające ich utożsamienie.
Główna różnica wynika z zastrzeżenia w definicji niezawodności: w określonych
warunkach, co oznacza, że w sytuacjach niespełniających tych warunków zachowanie
systemu może być dowolne, w tym niebezpieczne, przy zachowaniu cechy
niezawodności systemu. Z drugiej strony, w momencie awarii system dzięki
mechanizmowi fail-safe może znaleźć się w stanie bezpiecznym i jednocześnie przerwać
misję, czyli być systemem zawodnym. Przykłady te pokazują, że bezpieczeństwo
i niezawodność nie są sobie równoważne.
14
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2.4. Cykl życia bezpieczeństwa systemu
Istnieje wiele standardów opisujących cykl życia bezpieczeństwa (ang. safety life-cycle)
i jego poszczególne etapy. W przeszłości standardy takie były tworzone osobno dla
różnych zastosowań, na przykład wojskowych [MOD55], medycznych [HHDW94],
kosmicznych [ESA91, Mazza94] czy morskich [UKOOA93]. Obecnie w ostatniej fazie
przygotowywania jest standard [IEC1508] obejmujący zagadnienie stosowania
komputerów w systemach związanych z bezpieczeństwem, który jest niezależny od
dziedziny zastosowań. Standard ten jest tworzony przez Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (ang. IEC - International Electrotechnical Commission) i staje się
wzorcem dla standardów branżowych, np. CENELEC EN 50128 dla kolejnictwa. Z tego
powodu w niniejszej pracy przyjęto cykl życia systemu zdefiniowany w standardzie IEC
1508 (rys. 2.2).
Idea systemu

Definicja zakresu

Analiza
hazardu i ryzyka

Wymagania
bezpieczeństwa

Alokacja wymagań

Planowanie
Planowanie
Planowanie
pielęgnacji i Planowanie instalacji i
zatwierdzenia
użytkowania walidacji
systemu

Programowalny
system
elektroniczny

Inne technologie

Zewnętrzne
urządzenia

Realizacja
Realizacja

Realizacja

Instalacja
i zatwierdzenie

Walidacja

Użytkowanie
i pielęgnacja

Modyfikacje

Usunięcie systemu

Rys. 2.2. Cykl życia bezpieczeństwa systemu.
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Programowalny system elektroniczny (w normie IEC 1508 używane jest pojęcie PES Programmable Electronic System) oznacza system, który można programować, a więc
system, ktory odpowiada definicji systemu komputerowego wprowadzonej na początku
tego rozdziału.
Przedstawiony cykl życia odnosi się do systemu jako całości (zarówno systemu
sterującego, jak i sterowanego). Programowalny system elektroniczny jest tylko jednym
z elementów systemu, ale jest głównym przedmiotem normy IEC 1508. Z tego powodu
dla PES zdefiniowano jego własny cykl życia (rys. 2.3) odpowiadający wyróżnionemu
fragmentowi ogólnego cyklu życia (rys. 2.2).

Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa na oprogramowanie
specyfikacja wymagań
specyfikacja wymagań
funkcji bezpieczeństwa
poziomu bezpieczeństwa

Planowanie walidacji
oprogramowania

Projekt i implementacja
oprogramowania
Integracja oprogramowania
i sprzętu

Procedury użytkowania
i pielęgnacji oprogramowania

Walidacja bezpieczeństwa
oprogramowania

Rys. 2.3. Cykl życia bezpieczeństwa programowalnego systemu elektronicznego.
Zgodnie z przedstawionym cyklem życia bezpieczeństwa PES, pierwszym krokiem jest
zdefiniowanie wymagań bezpieczeństwa. Są one definiowane na podstawie analizy
hazardu i ryzyka (patrz rys. 2.2). Wymagania bezpieczeństwa podzielone są na dwie
grupy:
- wymagania funkcji bezpieczeństwa,
- wymagania poziomu bezpieczeństwa.
Pierwsza grupa wymagań definiuje warunki nakładane na zachowanie PES, których
spełnienie gwarantuje bezpieczeństwo. Druga grupa wymagań określa poziom pewności,
że dana funkcja bezpieczeństwa będzie poprawnie realizowana przez system. Wybór
poziomu bezpieczeństwa pociąga za sobą konieczność zastosowania określonych technik
tworzenia systemu.
Poziom bezpieczeństwa jest ustalany na podstawie analizy ryzyka osobno dla każdej
funkcji bezpieczeństwa. Im większe ryzyko jest związane z daną funkcją, tym wyższy
jest wymagany poziom bezpieczeństwa. Standard [IEC1508] definiuje poziomy
bezpieczeństwa zgodnie z poniższą tabelą:
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Poziomy bezpieczeństwa: docelowa częstość awarii
(ang. Safety Integrity Levels: target failure measures)
Poziom
system pracujący na żądanie
System pracujący ciągle
bezpieczeństwa
(prawdopodobieństwo awarii
(prawdopodobieństwo awarii
usługi na żądanie)
usługi w ciągu roku)
4
od >= 10-5 do < 10-4
od >= 10-5 do < 10-4
3
od >= 10-4 do < 10-3
od >= 10-4 do < 10-3
-3
-2
2
od >= 10 do < 10
od >= 10-3 do < 10-2
-2
-1
1
od >= 10 do < 10
od >= 10-2 do < 10-1
Tabela 2.1. Definicje poziomów bezpieczeństwa [IEC1508].
W uzupełnieniu zdefiniowano poziom 0 (zerowy) oznaczający system, który nie jest
krytyczny pod względem bezpieczeństwa i dla którego standard nie definiuje żadnych
wymagań. Poziom 1 jest najniższym poziomem omawianym przez standard
i wymagania wobec systemów na tym poziomie bezpieczeństwa są najsłabsze.
Wytworzenie systemu o poziomie 1 jest uzależnione jest od spełnienia wielu wymagań.
Jednym z nich jest zastosowanie norm ISO 9001 w procesie wytwarzania
(w szczególności ISO 9000-3 w zakresie opracowywania, dostarczania i obsługiwania
oprogramowania [ISO9000-3]).
Poziom 4 jest najwyższym poziomem bezpieczeństwa i standard stwierdza, że
niemożliwe jest planowe osiągnięcie wyższego poziomu (tzn. wyższej niezawodności)
przy obecnym stanie technologii informatycznej. W powyższym stwierdzeniu istotne jest
słowo "planowe" oznaczające wcześniejsze zaplanowanie procesu i metod mających
zagwarantować osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Autorzy standardu
przyznają, że możliwe jest osiągnięcie niezawodności większej niż 10 -5, jednak obecnie
nie ma dostępnej technologii gwarantującej taki wynik.
Wymagania standardu dotyczące poziomu 4 są bardzo rygorystyczne i obejmują między
innymi zastosowanie metod formalnych podczas analizy, projektowania i weryfikacji
oprogramowania. Metody formalne są oceniane przez standardy jako gwarantujące
wysoką jakość wyniku. Było to jedną z przesłanek zastosowania technik formalnych
w niniejszej pracy.

2.5. Analiza bezpieczeństwa systemu
Analiza bezpieczeństwa jest procesem mającym na celu określenie stopnia
bezpieczeństwa systemu. W jej skład wchodzą:
 analiza hazardu - obejmująca identyfikację sytuacji niebezpiecznych i ich przyczyn,
 analiza ryzyka - obejmująca identyfikację częstości i skutków zdarzeń
niebezpiecznych.
Główne cele analizy bezpieczeństwa to:
 identyfikacja hazardów występujących w systemie,
 identyfikacja przyczyn hazardów,
 określenie częstości występowania hazardu (prawdopodobieństwa),
 określenie strat spowodowanych przez wystąpienie hazardu,
 określenie ryzyka związanego z systemem.
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Analiza bezpieczeństwa jest wykonywana na różnych etapach cyklu życia systemu
[IEC1508]:
 podczas tworzenia systemu,
 podczas eksploatacji w celu sprawdzenia i/lub poprawienia stopnia bezpieczeństwa
systemu (obejmuje to także analizy wykonywane po wypadkach),
 podczas oceny systemu przez niezależną instytucję certyfikującą dla sprawdzenia
stopnia bezpieczeństwa w celu zaakceptowania (lub odrzucenia) systemu do
użytkowania.
Poszczególne cele analizy bezpieczeństwa są osiągane przez zastosowanie różnych
technik. Identyfikacja przyczyn hazardu jest dokonywana głównie poprzez analizę
deterministyczną, podczas gdy określenie częstości jego występowania - analizę
probabilistyczną. Są to dwa główne podejścia do analizy bezpieczeństwa.
Celem analizy probabilistycznej jest określenie szansy wystąpienia hazardu na
podstawie danych określających częstości wystąpienia awarii poszczególnych
elementów systemu. Podejście to jest głównym środkiem do analizy błędów działania.
Celem analizy deterministycznej jest określenie związków przyczynowo-skutkowych
mających wpływ na występowanie hazardu. Ten rodzaj analizy jest bardziej
ukierunkowany na tworzenie mechanizmów bezpieczeństwa oraz analizę błędów
projektowych. Ponieważ oprogramowanie komputerowe może zawierać jedynie błędy
projektowe, jest ono najczęściej poddawane takiej właśnie analizie. Jednym z jej
wyników może być określenie tych zachowań programu, które prowadzą do hazardu
oraz zdefiniowanie na tej podstawie wymagań bezpieczeństwa.
Techniki analizy bezpieczeństwa można sklasyfikować jako indukcyjne oraz
dedukcyjne. Metody indukcyjne polegają na określeniu hazardu w kontekście całego
systemu, a następnie analizie przyczyn hazardu na poziomie poszczególnych elementów
systemu. Metody dedukcyjne najpierw identyfikują cechy elementów systemu, aby na tej
podstawie określić cechy systemu jako całości.
Do najczęściej stosowanych technik analizy bezpieczeństwa należą.
 FTA (analiza drzew błędów, ang. Fault Tree Analysis) [IEC1025] jest metodą
indukcyjną. Jest ona dokładniej opisana w Rozdziale 3.
 FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) [IEC812] to metoda dedukcyjna
polegająca na analizie typów awarii wszystkich elementów systemu, ich przyczyn
oraz skutków, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie elementów krytycznych,
których awaria może spowodować wystąpienie hazardu. Metoda może być
stosowana dla systemów wykonanych w różnych technologiach. Wyniki metody są
przedstawiane w postaci tabeli. Metoda FMECA (ang. Failure Modes, Effect and
Criticality Analysis) jest rozszerzeniem FMEA polegającym na rozszerzeniu analizy
konsekwencji awarii, stopnia ich krytyczności oraz prawdopodobieństwa
wystąpienia.
 Metoda ETA (analiza drzew zdarzeń, ang. Event Tree Analysis) [NUREG81] jest
metodą analizy zachowania się systemu w wypadku wystąpienia hazardu. Badane są
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występujące w systemie mechanizmy bezpieczeństwa, których celem jest
zapobieżenie wypadkowi lub ograniczenie jego skutków.
 HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) [MOD58] jest metodą zespołowej
analizy bezpieczeństwa systemu. W analizie HAZOP zespół osób, z których każda
ma swoją określoną rolę (taką jak projektant, użytkownik, ekspert), razem
uczestniczy w całym procesie analizy. Analiza przeprowadzana jest w sposób
systematyczny, dla każdego fragmentu systemu, na podstawie standardowego
formularza zawierającego zestaw punktów określających kolejne kroki analizy.

2.6. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania
Proces analizy bezpieczeństwa powinien uwzględniać specyfikę oprogramowania oraz
przyczyn błędów powodujących niebezpieczne zachowanie systemu. W pracy [CB93b]
przedstawiono statystykę przyczyn wypadków dotyczącą doświadczeń w eksploatacji
kilkudziesięciu systemów związanych z bezpieczeństwem:
błędy specyfikacji wymagań
błędy projektowe oraz implementacji
błędy instalacji
błędy użytkowania i pielęgnacji
błędne modyfikacje systemu

38.0 %
16.5 %
7.0 %
21.5 %
17.0 %

Tabela 2.2. Zestawienie przyczyn awarii.
Z powyższej statystyki wynika, że największa liczba wypadków spowodowana jest
przez błędy popełnione już na etapie specyfikacji wymagań systemu.
Podstawowym celem analizy bezpieczeństwa oprogramowania jest definicja wymagań
bezpieczeństwa. Pozwala to na utworzenie (w kolejnych etapach cyklu życia)
oprogramowania zapewniającego bezpieczne użytkowanie systemu komputerowego.
Wymagania bezpieczeństwa obejmują funkcje bezpieczeństwa (mechanizmy
zapewniające bezpieczeństwo), stopień krytyczności (służący m.in. do określenia
poziomu bezpieczeństwa) oraz definicję pożądanych interakcji systemu komputerowego
z systemem sterowanym.
Wymagania te określają warunki na bezpieczne zachowanie oprogramowania w danym
systemie i są całkowicie niezależne od wymagań funkcjonalnych związanych z misją
systemu. Oba te rodzaje wymagań są tworzone w sposób niezależny od siebie, a częścią
procesu analizy projektu jest określenie stopnia ich zgodności. Często zdarza się, że
wymagania bezpieczeństwa ograniczają funkcjonalność lub efektywność systemu.
W przypadku sprzeczności wymagań funkcjonalnych z wymaganiami bezpieczeństwa
niemożliwe jest zaprojektowanie systemu spełniającego misję i zapewniającego
jednocześnie bezpieczeństwo.
Ze względu na specyfikę oprogramowania oraz fakt rozpatrywania tylko błędów
projektowych, klasyczne metody analizy bezpieczeństwa wymagają dostosowania do
potrzeb analizy systemów komputerowych.
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2.7. Obecne prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa
Dostępność standardów bezpieczeństwa dla systemów komputerowych nie oznacza
końca prac badawczych w tej dziedzinie. Standardy określają ograniczenia związane ze
stosowaniem danej technologii. Dla projektów o najwyższym poziomie bezpieczeństwa
wymagane jest między innymi wykorzystanie metod formalnych. Badania w dziedzinie
formalizacji analizy bezpieczeństwa prowadzone są obecnie w wielu ośrodkach na
świecie [SLA95a, BM94, Rushby93]. Widoczne są dwa główne kierunki badań.
Pierwszy bazuje na tradycyjnych (nieformalnych) metodach analizy bezpieczeństwa
i rozszerza je o analizę systemów komputerowych. Przykładem jest zastosowanie metod
FTA i FMEA do analizy robota ROBERTINO [Maier95] lub metody HAZOP
w systemach medycznych [Chudleigh93]. Prowadzone są również prace standaryzacyjne
nad zastosowaniem metody HAZOP do analizy oprogramowania [MOD58]. Wadą
takiego podejścia jest brak możliwości automatyzacji analizy z powodu jej
nieformalnego charakteru. Wobec stale rosnącego stopnia komplikacji systemów
informatycznych stanowi to coraz większy problem. Tworzone są więc narzędzia
wspomagające zarządzanie analizą oraz przechowywanie danych (np. edytor drzew
błędów STARS [PCS93]). Podejmowane są próby częściowej automatyzacji analizy
[Strejczek96].
Drugi kierunek bazuje na metodach wywodzących się z analizy systemów
informatycznych. Metody te służą do formalnego opisu całego systemu wraz z jego
otoczeniem, a następnie do automatycznej analizy bezpieczeństwa. Stosowana jest
logika temporalna [Górski90], statechart’y [GN95], sieci Petri [LS87], model EventAction [SLA95b] oraz inne. Zaletą tego podejścia jest zastosowanie metod opartych
o formalizm matematyczny, co ma pozytywny wpływ na ogólną jakość wytworzonego
oprogramowania [FM88, Rushby91]. Istotną wadą podejścia jest niewykorzystanie
tradycyjnych metod analizy bezpieczeństwa. Oznacza to, że wykonywane są osobne
analizy bezpieczeństwa oprogramowania oraz pozostałej części systemu. Konieczna jest
wtedy integracja wyników tych analiz. Problemem takiego podejścia jest jego
nieuwzględnienie przez standardy, które wymagają stosowania znanych i sprawdzonych
już metod. Oczekuje się, że doświadczenie gromadzone obecnie w projektach
stosujących takie metody będzie wzięte pod uwagę w przyszłych standardach. Nowy
standard IEC1508 zezwala już na stosowanie wielu metod wywodzących się z analizy
systemów informatycznych.
Niniejsza praca prezentuje integrację obu podejść: proponowana metoda bazuje na
klasycznej analizie drzew błędów rozszerzonej o modele formalne wywodzące się
z metod informatycznych. Wybrano metodę drzew błędów ze względu na jej
popularność oraz uniwersalność. Jej zastosowanie jest wymagane przez większość
standardów.
Podobne prace (o charakterze integracyjnym) prowadzone są również w innych
ośrodkach. Znane jest zastosowanie logiki temporalnej do analizy drzew błędów
[BA93], jednak w podejściu tym nie występuje analiza zależności czasowych. Drzewa
błędów są również stosowane do analizy samego oprogramowania [LCS91]. Podejście
to dotyczy jedynie analizy kodu programu i nie spełnia wymogów etapu systemowej
analizy bezpieczeństwa.
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2.8. Podsumowanie
W rozdziale omówiono zagadnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych.
Wskazano na trudności zapewnienia bezpieczeństwa wynikające ze specyfiki systemów
komputerowych. Trudności te powodują, że stosowanie tradycyjnych technik analizy
bezpieczeństwa wobec systemów komputerowych jest mało efektywne. Wskazano, że
dla systemów o najwyższych poziomach bezpieczeństwa zalecane jest stosowanie metod
formalnych. W rozwoju tych metod oraz w ich integracji z metodami tradycyjnymi
upatruje się możliwość budowy systemów o wyższych poziomach bezpieczeństwa.
Powyższe obserwacje stanowią podstawową motywację rozwoju prezentowanych
w pracy metod formalnych analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych.
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Rozdział 3. Metoda drzew błędów
Niniejszy rozdział przedstawia tradycyjną metodę analizy drzew błędów. Omówione
zostały cele metody, poszczególne jej kroki i rodzaje wykonywanych analiz.
Zaproponowano model formalny klasycznej metody drzew błędów. Użycie metody FTA
zilustrowano na przykładzie systemu palnika gazowego, dla którego skonstruowano
drzewo błędów oraz zdefiniowano minimalne zbiory przyczyn hazardu. Wskazano na
niektóre problemy związane ze stosowaniem tej metody.

3.1. Przegląd metody
Metoda analizy drzew błędów (ang. Fault Tree Analysis - FTA) jest metodą systemowej
analizy bezpieczeństwa. Pozwala na analizę systemu jako całości, uwzględniając
wykorzystanie różnych technologii w konstrukcji poszczególnych podsystemów.
Metoda FTA powstała w roku 1961 w Bell Laboratories podczas prac nad projektem
pocisku Minuteman [Reese96]. Jednym z zagrożeń systemu Minuteman było
‘nieupoważnione odpalenie pocisku’. Metodę drzew błędów wykorzystano do analizy
możliwości wystąpienia tego hazardu. Do opisu zdarzeń oraz relacji pomiędzy nimi
zastosowano logikę boolowską. W kolejnych latach stopniowo rozszerzano metodę
dodając między innymi analizę probabilistyczną. Od lat 70-tych FTA jest powszechnie
stosowana w przemyśle nuklearnym [NUREG81]. W roku 1991 powstał
międzynarodowy standard definiujący metodę drzew błędów [IEC1025]. Obecnie FTA
jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy bezpieczeństwa. Użycie tej metody
analizy jest zalecane lub wymagane przez wiele standardów [CB93a, ČM96, IEC1508,
RIA23, Redmill89, UKOOA93].
Warunkiem zastosowania metody FTA jest znajomość konstrukcji systemu. Nie oznacza
to jednak, że sam system musi być już wykonany. Metoda ta jest często wykorzystywana
do analizy wstępnej projektu systemu - taki rodzaj analizy nazywany jest wstępną
analizą hazardu (ang. preliminary hazard analysis) [Leveson95]. Jej celem jest
identyfikacja hazardów występujących w systemie i zaprojektowanie odpowiednich
mechanizmów zabezpieczających. Po zaprojektowaniu systemu przeprowadzana jest
systemowa analiza hazardu (ang. system hazard analysis), której celem jest ocena
bezpieczeństwa projektu systemu. Metoda drzew błędów stosowana jest też na poziomie
analizy pojedynczych podsystemów (ang. subsystem hazard analysis). Podczas
eksploatacji systemu metoda FTA stosowana jest do oceny bezpieczeństwa, analizy
wypadków oraz projektowania modyfikacji systemu.
Celem metody FTA jest [IEC1025]:


identyfikacja przyczyn (scenariuszy zdarzeń) powodujących wystąpienie hazardu,



określenie częstości występowania hazardu,



określenie wymagań niezawodnościowych dla poszczególnych elementów systemu
mających wpływ na występowanie hazardu,



określenie czy niezawodność poszczególnych elementów systemu pozwala na
osiągnięcie wyznaczonego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do hazardu,



wykazanie niezależności danego hazardu od poszczególnych podsystemów,
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wykazanie wzajemnej niezależności awarii,



identyfikacja krytycznych elementów systemu,



identyfikacja błędów o wspólnych przyczynach mających wpływ na występowanie
hazardu.

Metoda drzew błędów składa się z kilku kroków:


przygotowanie analizy:
 definicja zakresu analizy,
 zapoznanie się z definicją systemu, jego funkcjami, zasadami działania,
 identyfikacja hazardu;



konstrukcja drzewa błędów;



analiza drzewa i opracowanie wyników.

3.2. Przygotowanie analizy
Przygotowanie analizy obejmuje zapoznanie się z konstrukcją systemu, definicję zakresu
analizy oraz zdefiniowanie hazardu, którego przyczyny będą analizowane. Definicja
zakresu analizy obejmuje określenie poziomu szczegółowości, celu oraz założeń procesu
analizy. Jawnie definiowany jest poziom szczegółowości dla poszczególnych
podsystemów. Zakres analizy, uzależniony od stopnia zaawansowania projektu systemu,
ma wpływ na czas i koszt jej wykonania. Założenia procesu analizy określają zakres
wykorzystywanej wiedzy, przyjęte uogólnienia lub uproszczenia. W przypadku bardzo
skomplikowanego systemu lub takiego, w którym nie są dokładnie znane zasady
działania (np. przebieg reakcji w reaktorze), przyjmowany jest uproszczony model
zachodzących procesów. Inną możliwością jest wykluczenie z procesu analizy pewnych
procesów zachodzących w systemie. Elementy bierne (np. przewody elektryczne, rury)
charakteryzują się o kilka rzędów wielkości większą niezawodnością niż elementy
czynne (np. pompy i silniki). Wpływ elementów biernych na bezpieczeństwo systemu
może być pomijalnie mały i pominięcie tego typu elementów pozwala na uproszczenie
procesu analizy. Wszystkie tego rodzaju założenia powinny być jawnie
udokumentowane i uzasadnione.
Budowa drzewa błędów wymaga znajomości dziedziny aplikacyjnej i stąd wymagane
jest dokładne zapoznanie się z projektem systemu oraz technologią, w której jest on
wykonany. Proces budowy drzewa błędów składa się z dobrze zdefiniowanych kroków.
Pojedynczy krok nie obejmuje nigdy całego systemu, ma zawsze charakter lokalny.
Analizowany jest jeden element systemu lub wzajemna interakcja pomiędzy kilkoma
elementami. Podejście takie umożliwia precyzyjną analizę dużych i skomplikowanych
systemów.
Ostatnim krokiem przygotowania analizy jest identyfikacja hazardu. Jest to jednocześnie
pierwszy krok budowy drzewa błędów. Każdy znany hazard stanowi punkt wyjścia dla
oddzielnego drzewa błędów. Jedno drzewo błędów opisuje przyczyny tylko jednego
hazardu. Hazard jest nazywany zdarzeniem szczytowym drzewa błędów (ang.
top-event).
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3.3. Konstrukcja drzewa błędów
Podstawowe elementy drzewa błędów to zdarzenia (ang. events) oraz bramy (ang.
gates). W metodzie FTA pojęcie zdarzenia jest bardzo szerokie. Zdarzeniem jest hazard,
awaria elementu systemu, poprawne zadziałanie elementu, czy wysłanie sygnału przez
oprogramowanie. Bramy są wykorzystywane do opisu zależności przyczynowoskutkowych pomiędzy zdarzeniami. Notacja graficzna drzew błędów jest omówiona
w Dodatku A.
Drzewo błędów jest budowane poprzez cykliczne powtarzanie jednego kroku, jakim jest
dodanie bezpośrednich przyczyn zdarzenia będącego liściem drzewa. Na początku
analizy drzewo składa się z jednego tylko węzła, jakim jest zdarzenie szczytowe
(hazard). Jest ono jednocześnie jedynym liściem w drzewie. W pierwszym kroku
określane są więc bezpośrednie przyczyny hazardu. Zasada bezpośredniego związku
przyczynowo-skutkowego jest bardzo istotna, gdyż zmniejsza możliwość pominięcia
którejkolwiek z przyczyn i zapewnia lokalny charakter pojedynczego kroku konstrukcji
drzewa.
W wyniku każdego kroku do drzewa zostają dodane nowe zdarzenia, będące przyczyną
jednego ze zdarzeń-liści. Dodana też zostaje jedna brama łącząca zdarzenie-liść z jego
przyczynami. Podstawowy krok konstrukcji drzewa błędów jest kontynuowany tak
długo, jak długo możliwe jest określenie przyczyn kolejnych zdarzeń w ramach
zdefiniowanego zakresu analizy.
Wyróżnia się kilka rodzajów bram definiujących logiczne zależności pomiędzy
zdarzeniami. Podstawowe typy to AND (oznacza konieczność wystąpienia wszystkich
przyczyn dla spowodowania zdarzenia wyjściowego) oraz OR (oznacza, że wystąpienie
jednej z przyczyn wystarcza dla spowodowania zdarzenia wyjściowego).

PRZYKŁAD
Konstrukcja drzew błędów zostanie przedstawiona na przykładzie systemu palnika
gazowego. W niniejszym rozdziale przedstawiona jest jedynie ogólna koncepcja systemu
wystarczająca dla zrozumienia zasad jego działania. Konstrukcja i analiza drzewa
błędów została wykonana na podstawie specyfikacji systemu, definicji zakresu analizy
oraz identyfikacji hazardu, które przedstawiono w raporcie [WG96b].
Misją systemu palnika gazowego jest dostarczanie ciepła dla pewnego procesu
technologicznego. System składa się z komputerowego systemu sterowania, dopływu
gazu wraz z zaworem oraz urządzenia zapłonowego. Zawór i urządzenie zapłonowe są
sterowane przez komputer. Z zewnątrz system otrzymuje sygnał od użytkownika lub
innego systemu. Zależnie od stanu sygnału zewnętrznego system sterujący zapala lub
gasi płomień. Struktura systemu została przedstawiona na rys. 3.1.
Procedura zapalania gazu składa się z kilku kroków. Gdy system otrzymuje sygnał
włącz palnik, wysyła sygnał otwarcia zaworu. Otwarcie zaworu wymaga czasu tZ.
Następnie przez czas tP zbiera się gaz aby osiągnąć palne stężenie. Dopiero wtedy
wysłany jest sygnał zapłonu i następuje zapalenie gazu. Jeżeli gaz nie zostanie zapalony
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w czasie tG, to osiąga stężenie uznawane za niebezpieczne. Zdarzenie takie jest
hazardem systemu palnika gazowego.

sygnał
zapłonu
sygnał

Sterowanie
(komputer)

włącz/wyłącz
palnik

sygnał
do zaworu
gaz
Rys. 3.1. Schemat systemu palnika gazowego.
Drzewo błędów utworzone dla tak zdefiniowanego systemu przedstawiono na rys. 3.2.
Kompletny opis drzewa błędów systemu palnika gazowego znajduje się w raporcie
[WG96b].
TOP-EVENT

niebezpieczne
stężenie gazu
G1

E1

E2

jest dopływ gazu

nie ma płomienia

G2

E3

G5
E9

otwarty zawór
gazowy

E8
nie było iskry

płomień zgasł

G3
E4

G6

E5
sygnał sterowania
otwarcia zaworu

nieszczelność zaworu
gazowego

E11

E10
brak sygnału
do zapalniczki

awaria
zapalniczki

G4
E6
błąd sterownika

E7
poprawny sygnał
otwarcia zaworu

G7
E12
błąd sterownika

E13
sterownik OK,
nie miało być sygnału
do zapalniczki

Rys. 3.2. Drzewo błędów systemu palnika gazowego.
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3.4. Analiza drzew błędów
Drzewo błędów stanowi model częściowy systemu, gdyż zawiera tylko te elementy,
które są związane z hazardem. Brak danego elementu w drzewie błędów oznacza, że nie
ma on wpływu na bezpieczeństwo - hazard jest niezależny od stanu takiego elementu.
Prawidłowe wykonanie konstrukcji drzewa błędów gwarantuje uwzględnienie w nim
wszystkich zdarzeń powiązanych relacją przyczynowości z hazardem. Otrzymany model
jest więc kompletny w kontekście mechanizmu występowania hazardu.
Model ten jest poddawany procesowi analizy. Jej cele zostały przedstawione
w podrozdziale 3.1. Dwa główne rodzaje analizy to analiza probabilistyczna oraz
deterministyczna.
Analiza probabilistyczna jest elementem analizy ilościowej. Analiza ilościowa ma na
celu liczbowe określenie atrybutów systemu, na przykład ryzyka. Probabilistyczna
analiza drzew błędów umożliwia wyliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia hazardu
gdy znane są prawdopodobieństwa występowania jego przyczyn.
Analiza deterministyczna jest analizą jakościową, to znaczy wypowiada się
o zachowaniach systemu oraz zależnościach pomiędzy działaniem poszczególnych jego
elementów. Deterministyczna analiza drzew błędów pozwala na określenie:
 zależności pomiędzy poszczególnymi funkcjami systemu a występowaniem hazardu
(identyfikacja krytycznych funkcji systemu),
 stanów systemu prowadzących do występowania hazardu (wyznaczanych metodą
minimalnych zbiorów przyczyn).
W pracy [WČ96] przedstawiono porównanie analizy probabilistycznej oraz
deterministycznej na przykładzie analizy drzew błędów systemu ESFAS stosowanego
w przemyśle nuklearnym (analiza systemu ESFAS jest omówiona w Rozdziale 7).
Metody probabilistyczne i deterministyczne nie są metodami alternatywnymi. Mają
odmienne cele i uzupełniają się wzajemnie w procesie analizy bezpieczeństwa systemu.
Metody te są komplementarne i ich integracja pozwala na pełne wykorzystanie zalet obu
metod.

Analiza probabilistyczna
Celem analizy probabilistycznej jest wyznaczenie prawdopodobieństwa wystąpień
hazardu na podstawie danych opisujących występowanie zdarzeń elementarnych
zdefiniowanych jako liście drzewa błędów.
Zdarzenie elementarne (czyli liść) drzewa odnosi się zwykle do awarii pojedynczego
elementu systemu. Awaria jest najczęściej charakteryzowana przez prawdopodobieństwo jej wystąpienia w jednostce czasu (np. 10 -4/rok). Stosowane też jest
określanie średniego czasu pomiędzy awariami MTBF (ang. mean time between
failures). Dane te służą do obliczenia prawdopodobieństwa występowania hazardu.
Analiza probabilistyczna jest od lat z powodzeniem stosowana do systemów, w których
nie występuje oprogramowanie. Charakterystyka niezawodnościowa elementu
mechanicznego określana jest zwykle na podstawie testowania dużej liczby
identycznych elementów w określonym przedziale czasu.
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Dla oprogramowania również są stosowane modele probabilistyczne [PMM93]. Jednak
badania wskazują, że ich praktyczne zastosowanie jest ograniczone do niezawodności
rzędu 10-5 na godzinę lub na żądanie [LW95, Littlewood91]. Niektóre zastosowania
wymagają większej niezawodności. Amerykańska federacja lotnicza (ang. FAA Federal Aviation Administration) wyłączyła analizę probabilistyczną z analizy
bezpieczeństwa oprogramowania [Reese96].

Identyfikacja krytycznych funkcji systemu
Standard IEC 1508 wymaga identyfikacji wszystkich funkcji systemu związanych
z bezpieczeństwem oraz ocenę stopnia ich krytyczności. Określa zasady wyboru
poziomu bezpieczeństwa dla poszczególnych funkcji. W tym celu wymagane jest
między innymi określenie zależności przyczynowej pomiędzy hazardem a funkcjami.
Można to osiągnąć poprzez odniesienie zdarzeń drzewa błędów do funkcji systemu.
Określenie poziomu bezpieczeństwa funkcji ma wpływ na dobór technik projektowania,
implementacji oraz weryfikacji danej funkcji.

Analiza minimalnych zbiorów przyczyn
Metoda analizy minimalnych zbiorów przyczyn jest przykładem deterministycznej
analizy drzew błędów. Celem metody jest określenie zdarzeń, które łącznie mogą
spowodować wystąpienie hazardu.
Minimalnym zbiorem przyczyn (oznaczanym dalej w skrócie m.z.p.) nazywany jest taki
najmniejszy zbiór zdarzeń, dla którego wystąpienie wszystkich jego elementów
powoduje wystąpienie stanu niebezpiecznego (hazardu). Jednocześnie brak
któregokolwiek z tych zdarzeń sprawia, że dany m.z.p. nie powoduje wystąpienia
hazardu. Jeżeli drzewo błędów zostało poprawnie zbudowane (zawiera wszystkie
przyczyny hazardu), to hazard może wystąpić tylko wtedy, gdy zajdą wszystkie
zdarzenia z pewnego minimalnego zbioru przyczyn. Minimalne zbiory przyczyn są
definiowane na podstawie prostych schematów wnioskowania opartych o logikę bram
drzewa błędów.
Rys. 3.3 przedstawia bramę typu OR (logiczne lub), gdzie zdarzenie E jest
spowodowane przez wystąpienie E1 lub E2.
E
OR

E1

E2

Rys. 3.3. Przykład bramy typu OR.
Dla takiej bramy istnieją dwa minimalne zbiory przyczyn:
{ E1 } i { E2 }
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Na rys. 3.4 pokazano przykład bramy typu AND definiującej zdarzenie E jako wynik
zaistnienia obu przyczyn: E1 i E2.
E
AND

E1

E2

Rys. 3.4. Przykład bramy typu AND.
W takim przypadku występuje tylko jeden m.z.p. obejmujący oba zdarzenia:
{ E1, E2 }
gdyż wystąpienie jednej tylko przyczyny nie wystarcza do spowodowania zdarzenia E.
Na podstawie powyższych schematów można określić minimalne zbiory przyczyn dla
drzew błędów o dowolnej wielkości. Proces tworzenia m.z.p. zaczyna się od
szczytowego zdarzenia drzewa błędów. Zbiory te są rozszerzane stopniowo poprzez
wykonanie przedstawionych powyżej kroków dla kolejnych bram drzewa błędów.
Minimalne zbiory przyczyn dla drzewa błędów z rys. 3.2. przedstawiono poniżej:
{E5,E9}, {E5,E10}, {E5,E12}, {E5,E13}, {E6,E9}, {E6,E10},
{E6,E12}, {E6,E13}, {E7,E9}, {E7,E10}, {E7,E12}, {E7,E13}

3.5.

Formalna definicja drzew błędów

Dla potrzeb algorytmizacji analizy oraz zapewnienia precyzji i jednoznaczności tego
procesu wprowadzono formalną definicję drzew błędów. Jako metodę specyfikacji
zastosowano Vienna Development Method (VDM) [Jones90]. Podstawy notacji VDM
przedstawiono w Dodatku B.
Typ Event definiuje zdarzenia, które mogą występować w drzewach błędów
type

Event

= Identyfikator

Typ Gate definiuje bramy drzewa błędów jako pary:
 zbiory przyczyn (input),
 zdarzenie wyjściowe (output),
Zdarzenie wyjściowe występuje, gdy wystąpią wszystkie zdarzenia ze zbioru należącego
do input. Zgodnie z tą definicją zachodzi:
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 dla bramy AND( E1, E2, E ): input = { {E1, E2} }
 dla bramy OR( E1, E2, E ): input = { {E1}, {E2} }
type

Gate ::
input
: set of set of Event
output : Event

Niezmiennik związany z typem Gate nakłada na bramę warunek, że zbiór przyczyn jest
niepusty i zdarzenie wyjściowe nie jest jednym ze zdarzeń wejściowych tej samej
bramy.
inv mk-Gate( input, output ) 
output  SUMA-ZBIORÓW( input ) 
SUMA-ZBIORÓW( input )  {}
gdzie
SUMA-ZBIORÓW( p : set of set of X ) r : set of X
post
x:X
x  r   z : set of X  x  z  z  p
Drzewo błędów (typ FaultTree) jest zdefiniowane jako para:
 zbiór zdarzeń występujących w drzewie (events) oraz
 zbiór bram (gates) opisujących zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy
zdarzeniami drzewa.
type

FaultTree ::
events : set of Event
gates : set of Gate

inv mk-FaultTree( events, gates ) 
( -- wszystkie zdarzenia zdefiniowane dla drzewa
-- występują w definicjach bram
 e : Event  e  events 
e  { o : Event  g : Gate  o = g.output  g  gates }
 { i : Event  g : Gate  i  SUMA-ZBIORÓW( g.input )
 g  gates }
)
( -- każda brama ma inne zdarzenie wyjściowe
 g1, g2 : Gate 
( g1  gates  g2  gates  g1  g2 )
 g1.output  g2.output
)
( -- drzewo zawiera przynajmniej jedno zdarzenie
events  {}
)
( -- jest tylko jedno zdarzenie szczytowe
! e : Event 

3. Metoda drzew błędów (FTA)

29

e  events 
 g : Gate 
g  gates  e  SUMA-ZBIORÓW( g.input )
)
( -- nie ma cykli
 e : Event 
e  events 
e  PRZYCZYNY( mk-FaultTree( events, gates ), e )
-- funkcja PRZYCZYNY zwraca zbiór wszystkich zdarzeń
-- będących przyczynami drugiego parametru funkcji
-- (funkcja ta jest zdefiniowana w dalszej części rozdziału)
)
Zdarzenie szczytowe drzewa błędów jest zdefiniowane za pomocą funkcji TOP-EVENT,
a funkcja ZDARZENIA-ELEMENTARNE określa zbiór zdarzeń będących liśćmi
drzewa:
TOP-EVENT( ft : FaultTree ) te : Event
post
te  ft.events 
 g : Gate  g  ft.gates  te  SUMA-ZBIORÓW( g.input )
ZDARZENIA-ELEMENTARNE( ft : FaultTree ) ze : set of Event
post
ze = { e  e  ft.events 
 g : Gate  g  ft.gates  e  g.output }
Funkcja PRZYCZYNY zwraca przyczyny zdarzenia podanego jako drugi parametr.
Funkcja pomocnicza PRZYCZYNY-BEZPOŚREDNIE znajduje przyczyny podanego
zdarzenia zdefiniowane w ramach jednej bramy.
PRZYCZYNY-BEZPOŚREDNIE( ft : FaultTree, e : Event ) p : set of Event
pre
e  ft.events
post
(  g : Gate 
g  ft.gates  e = g.output 
p = SUMA-ZBIORÓW( g.input) )
 ( p = {}   g : Gate  g  ft.gates  e  g.output )
PRZYCZYNY( ft : FaultTree, e : Event ) p : set of Event
pre
e  ft.events
post
 f : Event 
fp(
f  PRZYCZYNY-BEZPOŚREDNIE( ft, e ) 
 z : Event 
z  PRZYCZYNY( ft, e ) 
f  PRZYCZYNY-BEZPOŚREDNIE( ft, z )
)
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Jednym z celów konstrukcji drzewa błędów jest określenie, w jakich okolicznościach
zachodzi hazard (zdarzenie szczytowe). Aby to sprawdzać, zdefiniowana zostanie
funkcja WYSTĘPUJE. Lista parametrów funkcji WYSTĘPUJE obejmuje:
- ft : drzewo błędów,
- e : zdarzenie, którego możliwość wystąpienia jest analizowana,
- z : zbiór zdarzeń, których wystąpienie założono.
Funkcja zwraca wartość true gdy dla danego drzewa błędów ft zbiór zdarzeń z powoduje
wystąpienie zdarzenia e.
WYSTĘPUJE( ft : FaultTree, e : Event, z : set of Event ) b : Boolean
pre
e  ft.events  z  ft.events
post
b
ez
 g : Gate 
( g  ft.gates 
e = g.output 
 p : set of Event 
p  g.input 
 f : Event  f  p  WYSTĘPUJE( ft, f, z ) )
Dowolne zdarzenie drzewa błędów wystąpi, jeżeli jest ono wymienione w liście zdarzeń
występujących lub jeżeli w drzewie błędów znajduje się taka brama, która dla danego
zdarzenia definiuje taki zbiór przyczyn, że wszystkie zdarzenia z tego zbioru występują.
Minimalne zbiory przyczyn to najmniejsze zbiory zdarzeń powodujące wystąpienie
hazardu. Są one zdefiniowane przez funkcję:
MZP( ft : FaultTree ) mzp : set of set of Event
pre
ft.events  {}
post
mzp = { zp : set of Event  WYSTĘPUJE( ft, TOP-EVENT(ft), zp ) 
zp  ZDARZENIA-ELEMENTARNE( ft ) 
 z : Event 
z  zp 
 WYSTĘPUJE( ft, TOP-EVENT(ft), zp - {z} )
}

PRZYKŁAD
W podrozdziale 3.3 przedstawiono system palnika gazowego oraz jego drzewo błędów.
Poniżej zaprezentowano formalną definicję tego drzewa:
palnik-ft =
mk-FaultTree( {TOP-EVENT, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10,
E11, E12, E13},
{
mk-Gate( TOP-EVENT, { {E1, E2} } ),
mk-Gate( E1, { {E3} } ),
mk-Gate( E3, { {E4}, {E5} } ),
mk-Gate( E4, { {E6}, {E7} } ),
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mk-Gate( E2, { {E8}, {E9} } ),
mk-Gate( E8, { {E10}, {E11} } ),
mk-Gate( E11, { {E12}, {E13} } )
})
TOP-EVENT( palnik-ft ) = TOP-EVENT
ZDARZENIA-ELEMENTARNE( palnik-ft ) =
{ E5, E6, E7, E9, E10, E12, E13}
Wyznaczony minimalny zbiór przyczyn:
MZP( palnik-ft ) =
{ {E5,E9}, {E5,E10}, {E5,E12}, {E5,E13}, {E6,E9}, {E6,E10},
{E6,E12}, {E6,E13}, {E7,E9}, {E7,E10}, {E7,E12}, {E7,E13} }

3.6. Problemy interpretacji drzew błędów
Istnieje szereg problemów w jednoznacznej interpretacji zależności pomiędzy
zdarzeniami będącymi przyczynami hazardu. Dotyczy to przede wszystkim rozróżnienia
warunków koniecznych i wystarczających dla spowodowania hazardu oraz określenia
zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami.
Problemy interpretacyjne zostaną omówione na przykładzie hazardu, dla którego
zdefiniowane są dwa minimalne zbiory przyczyn: {E1, E2} i {E3, E4}. Jeżeli wiemy, że
za każdym razem, gdy pojawią się przyczyny, wystąpi również hazard (czyli przyczyny
są wystarczające), to poprawne jest wyrażenie:
( (E1  E2)  (E3  E4) )  HAZARD
Taka zależność dopuszcza jednak możliwość wystąpienia hazardu także wtedy, gdy nie
są spełnione przyczyny (lewa strona implikacji jest nieprawdziwa). Odpowiada to
sytuacji, gdy zdarzenia E1, E2, E3 i E4 powodują wystąpienie hazardu, jednak oprócz
nich istnieją również inne czynniki wpływające na hazard, które nie zostały
uwzględnione podczas konstrukcji drzewa błędów.
Gdy zbiór przyczyn jest kompletny (przyczyny konieczne i wystarczające), wtedy
wyrażenie określające zależność hazardu od jego przyczyn wygląda następująco:
( (E1  E2)  (E3  E4) )  HAZARD
Wyrażenie to oznacza, że zawsze gdy pojawią się zdarzenia spełniające lewą stronę
wzoru, to wystąpi hazard. Natomiast hazard nie może wystąpić, jeżeli nie będzie
spełniony warunek (E1  E2)  (E3  E4).
Ostatni wariant to możliwość spowodowania hazardu przez jego przyczyny (konieczne,
ale nie wystarczające). Wyrażenie
HAZARD  ( (E1  E2)  (E3  E4) )
oznacza, że dane kombinacje zdarzeń mogą spowodować hazard, gdy wystąpią. Jednak
możliwe jest również, że zdarzenia te wystąpią, a nie wiąże się to z wystąpieniem
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hazardu. Odpowiada to sytuacji, gdy dokładne określenie przyczyn hazardu jest
niemożliwe dla danego zakresu analizy. W wyniku analizy można stwierdzić, że każde
wystąpienie hazardu jest poprzedzone wystąpieniem określonych zdarzeń, jednak nie
zawsze ich pojawienie się powoduje hazard.
Kolejnym problemem jest interpretacja zwrotu wspólne wystąpienie zdarzeń. Jedną
z możliwych interpretacji jest wymaganie, aby zdarzenia wystąpiły jednocześnie, tzn.
czasy ich trwania były identyczne. Jednakże na wystąpienie hazardu mogą mieć wpływ
wszelkie zależności czasowe pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, np. czas ich
trwania, kolejność występowania. W przypadku zdarzeń trwających bardzo krótko lub
też zdarzeń natychmiastowych (o zerowym czasie trwania) trudno mówić
o jednoczesnym występowaniu - zwykle znaczenie ma uporządkowanie wystąpień
poszczególnych zdarzeń w czasie. W pewnych przypadkach założenie, że zajście danej
kombinacji zdarzeń powoduje natychmiastowe wystąpienie innego zdarzenia może nie
być prawdziwe. Wystąpienie skutku może nastąpić dopiero po pewnym czasie od
pojawienia się przyczyn.
Zignorowanie zależności czasowych w trakcie analizy może mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo systemu. Większość interesujących nas systemów to systemy sterujące
różnymi procesami. Analizując taki system należy wziąć pod uwagę fakt, że stan
środowiska zmienia się w czasie. Brak reakcji oprogramowania w określonym
przedziale czasu może mieć wpływ na stan całego systemu. Tak więc konieczne jest
uwzględnienie zależności czasowych i ich wpływu na bezpieczeństwo systemu.

3.7. Analiza drzew błędów systemów komputerowych
Zastosowanie metody FTA do analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych
wymaga rozwiązania przedstawionych powyżej problemów. Jednocześnie cechy
oprogramowania omówione w podrozdziale 2.2, takie jak duży stopień komplikacji,
silne powiązania wewnętrzne, łatwość zmian i trudność testowania powodują, że
problemem staje się zapewnienie precyzji i efektywności analizy.
Poniżej zamieszczono charakterystykę dotychczasowych prac dotyczących metod
analizy drzew błędów wraz z odniesieniem do wyników prezentowanych w niniejszej
pracy.
W pracy [DBB90] podjęto próbę wprowadzenia do FTA środków do opisu
dynamicznego zachowania systemu. Problem ten dotyczy zarówno analizy
probabilistycznej, jak i deterministycznej. Proponowano rozszerzenia modelu drzew
błędów mające na celu definiowanie zależności innych niż logiczne lub oraz i (np.
kolejność wystąpienia). Osiągane jest to m.in. przez przyjęcie nowych typów bram, co
oznacza modyfikację samej metody FTA. Niniejsza praca prezentuje podejście oparte na
założeniu, że klasyczna metoda FTA nie jest zmieniana. Proponowane jest natomiast jej
rozszerzenie o nowe możliwości analityczne.
W pracy [BA93] prezentowane jest zastosowanie logiki temporalnej do opisu drzewa
błędów i weryfikacji wybranych cech systemu względem otrzymanej specyfikacji.
Podejście to nie uwzględnia analizy zależności czasowych, co jest jednym z głównych
celów metody prezentowanej w niniejszej pracy. Znane są też próby zastosowania sieci
Petri dla reprezentacji drzew błędów [HA88]. Prace te również nie obejmują zagadnień
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związanych z zależnościami czasowymi występującymi pomiędzy zdarzeniami drzewa
błędów. Tym niemniej stanowią one próbę zastosowania formalnych metod opisu drzew
błędów. Wykazały one, że drzewa błędów, dokumentowane wcześniej nieformalnie
(graficznie oraz słownie), mogą być definiowane i poddawane analizie z wykorzystaniem modeli formalnych.
Do tworzenia i analizy probabilistycznych modeli drzew błędów stosowane są również
łańcuchy Markowa [Dugan89]. Ten rodzaj analizy leży poza zakresem niniejszej pracy.
Badane są również możliwości stosowania drzew błędów do analizy systemów
komputerowych na poziomie kodu źródłowego programów [LCS91]. Metoda Software
FTA jest ograniczona do samego oprogramowania i nie może być wykorzystywana jako
metoda systemowa. W pracy [Maier95] zaprezentowano zastosowanie klasycznej
metody FTA na poziomie systemowym aż do interfejsu z oprogramowaniem, następnie
dla poszczególnych zdarzeń programowych zastosowano metody Software FTA oraz
FMEA. Prowadzone są również badania dotyczące efektywności poszczególnych metod
analizy oprogramowania [BM89].
Osobną klasę stanowią systemy rozproszone, w których analizowany jest wpływ
protokołów komunikacyjnych na bezpieczeństwo systemu. Takie właśnie było pierwsze
zastosowanie metody FTA w systemie Minuteman w 1961 roku  badano, czy jest
możliwe nieupoważnione odpalenie pocisku na skutek błędów protokołów lub urządzeń
komunikacyjnych. Zastosowanie drzew błędów do analizy protokołów przedstawiono
w pracy [SSC88].
Na rynku dostępne są komercyjne narzędzia wspomagające metodę FTA. Najprostsze
z nich to edytory graficzne drzew błędów. Inne przeprowadzają różnego rodzaju analizy,
na przykład generację minimalnych zbiorów przyczyn lub analizę probabilistyczną. Dla
dużych drzew błędów jednym z problemów jest efektywność identyfikacji minimalnych
zbiorów przyczyn. Rozwiązanie tego problemu poprzez stosowanie binarnych grafów
decyzyjnych przedstawiono w pracy [CC95].

3.8. Podsumowanie
Analiza drzew błędów jest szeroko stosowaną metodą analizy bezpieczeństwa. Pozwala
na analizę systemów wykonanych w różnych technologiach, w tym komputerowych.
Klasyczna metoda FTA nie jest sformalizowana. Drzewo błędów dokumentowane jest
za pomocą języka naturalnego, a struktura drzewa jest przedstawiana graficznie.
W rozdziale przedstawiono podstawy metody FTA, jej cele, kolejne etapy oraz techniki
analizy. Wskazano na trudności interpretacji drzew błędów, w tym na fakt, że klasyczne
podejście nie obejmuje analizy zależności czasowych. Omówiono również obecne
kierunki badań w zakresie metody FTA.
Przedstawiono system palnika gazowego jako przykład systemu związanego z bezpieczeństwem. Będzie on służył w kolejnych rozdziałach do prezentacji opracowanych
metod. Pełny opis konstrukcji oraz analizy drzewa błędów tego systemu znajduje się
w raporcie [WG96b].
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Rozdział 4. Model formalny drzew błędów
W niniejszym rozdziale przedstawiono metodę formalną definiowania drzew błędów
z uwzględnieniem zależności czasowych. Opisano kolejne kroki algorytmu formalizacji
drzew błędów.

4.1. Modelowanie drzew błędów
Tradycyjna definicja drzewa błędów nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych dla
analizy systemu, na co zwrócono uwagę w podrozdziale 3.6.
Celem metody formalnego modelowania drzew błędów przedstawionej w tym rozdziale
jest:
 zapewnienie precyzji definicji drzewa błędów poprzez zastosowanie modelu
formalnego do opisania cech zdarzeń i relacji zachodzących pomiędzy nimi;
 zapewnienie jednoznaczności poprzez wprowadzenie formalnej semantyki drzewa
błędów;
 rozszerzenie o specyfikację zależności czasowych;
 jawne odniesienie definicji zdarzeń do modelu systemu,
 umożliwienie automatyzacji analizy dzięki formalnemu zdefiniowaniu składni
i semantyki modelu podlegającego analizie;
 ułatwienie wykorzystania wyników analizy w kolejnych etapach cyklu życia systemu
komputerowego dzięki zastosowaniu modelu wywodzącego się z metod specyfikacji
systemów informatycznych.
W niniejszej pracy stosowany jest model ECSDM (Extended Common Safety
Description Model) zdefiniowany jako rozszerzenie modelu CSDM opisanego w pracy
[BCG90]. Model ten może być wykorzystany dla różnych technik analizy
bezpieczeństwa, takich jak drzewa błędów (FTA), drzewa zdarzeń (ang. Event Tree
Analysis - ETA) lub FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) [Górski94].
W niniejszej pracy stosowany jest on wyłącznie do specyfikacji drzew błędów i inne
jego zastosowania nie są omawiane.
W definicji ECSDM wykorzystano struktury zdarzeniowe (ang. event structures)
[Winskel86]. Zastosowanie struktur zdarzeniowych do specyfikacji systemów czasu
rzeczywistego jest opisane w [Murphy90]. Stosowany jest jednak w nich model czasu
rozgałęzionego (ang. branching time model). W ECSDM zastosowany jest model czasu
liniowego (ang. linear time model).
Specyfikacja systemu w ECSDM składa się z dwóch modeli:
 dynamicznego, służącego do opisu zachowania systemu i zależności czasowych
pomiędzy zdarzeniami,
 statycznego, opisującego elementy systemu i ich stany.
Modele te są wzajemnie komplementarne i razem tworzą opis struktury i zachowania
systemu.

4. Model formalny drzew błędów

35

4.2. Model dynamiczny (przyczynowo-skutkowy)
Celem stosowania modelu dynamicznego jest opisywanie zdarzeń zachodzących
w systemie oraz zależności czasowych między nimi. Model ten został przedstawiony
w [Górski94].
Model składa się z następujących elementów:
E

L
A

- zbiór zdarzeń, którego elementy są zwykle oznaczane symbolami X, Y, Z.
Zdefiniowane tu pojęcie zdarzenia jest utożsamiane ze zdarzeniem drzewa
błędów. W szczególnym przypadku zbiór E może byæ zbiorem zdarzeń
występujących w rozpatrywanym drzewie błędów.
- zbiór etykiet, którego elementy służą do identyfikacji wystąpień zdarzeń; etykiety
oznaczane są symbolami l, m, n.
- zbiór akcji - etykietowanych zdarzeń (będących wystąpieniami zdarzeń) oraz
wyszczególnionego zdarzenia  trwającego przez cały czas życia systemu
(ang. silent action),
A = (L  E)  {}

T

Poszczególne akcje oznaczane są zwykle symbolami x, y, z.
- zbiór tranzycji; tranzycja oznaczana jest symbolem akcji z indeksem s lub e:
T = { xs  x  A}  { xe  x  A}

gdzie dla danej akcji x symbol xs oznacza początek (ang. start) akcji x, a xe
oznacza koniec (ang. end) akcji x.
 c - relacja przyczynowoœci na zbiorze (T  T), jest to relacja porządku
częœciowego.
 c jest relacją antysymetryczną i przechodnią.
=c

- relacja równoœci przyczynowej na zbiorze (T  T), zachodząca pomiędzy
tranzycjami, które mają dokładnie te same przyczyny. W szczególnoœci, dla
każdej tranzycji w, prawdziwe są wyrażenia:
 s  c w   s =c w

oraz

w  c  e  w =c  e.

- zbiór liczb rzeczywistych. Notacja [r1, r2] oznacza przedział zamknięty liczb
rzeczywistych od r1 do r2. Zbiór liczb rzeczywistych służy do oznaczania czasu
w ECSDM.
Time - funkcja częœciowa T  R przypisująca czas wystąpienia poszczególnym
tranzycjom. Time może byæ również interpretowana jako zbiór par ( (l, X), r ),
gdzie r  R, (l, X)  T i Time((l,X)) = r. Elementy Time są zwykle oznaczane za
pomocą symboli t, u. Time jest ograniczona przez relacje  c oraz =c w tym
sensie, że dla każdej pary w, w'  dom Time (dziedziny Time), zachodzą
zależnoœci:
R

w  c w'  Time(w) < Time(w')
w =c w'  Time(w) = Time(w)
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oraz dodatkowo wymaga się, aby s i e należały do dziedziny Time (s  dom

Time  e  dom Time). Różne funkcje Time reprezentują różne zachowania
rozpatrywanego systemu (różne realizacje w czasie).
start - funkcja częœciowa A  R, która dla danego x oraz danej funkcji Time zwraca
taką wartoœæ r, że (xs, r)  Time; gdy x nie należy do dziedziny Time, to
wartoœæ start(x) jest niezdefiniowana.
end - funkcja częœciowa A  R, która dla danych x i Time zwraca taką wartoœæ r, że
(xe, r) Time; gdy x nie należy do dziedziny Time, to wartoœæ end(x) jest
niezdefiniowana.
mk-action -funkcja Time  Time  A, pozwalająca na zdefiniowanie akcji, gdy dane są
tranzycje ją okreœlające. Pomiędzy akcjami i tranzycjami zachodzi następująca
zależnoœæ:
 x  A   xs, xe  T, r, r'  R
x = mk-action( (xs, r), (xe, r') )  (xs, r), (xe, r')  Time
Dla każdej akcji x, pomiędzy tranzycjami xs i xe zachodzą następujące zależności:
xs  c xe
(xs, r)  Time   r'  ( (xe, r')  Time  (r < r') )
(xe, r)  Time   r'  ( (xs, r')  Time  (r > r') )
Z powyższego można wnioskować, że każda akcja trwa w czasie i jeżeli się zaczęła, to
musi się skończyć.

 t - relacja uporządkowania czasowego (ang. temporal ordering) na zbiorze (Time 
Time), porządek częœciowy antysymetryczny i przechodni, zdefiniowany
w następujący sposób:
 t, t'  Time  t = (w, r)  t' = (w', r) 
( t  t t'  w  c w'  r < r')
=t

- relacja równoœci czasowej (ang. temporal equality) na zbiorze (Time  Time),
zdefiniowana w następujący sposób:
 t, t'  Time  t = (w, r)  t' = (w', r) 
( t =t t'  w =c w'  r < r')

Powyższe definicje służą do zdefiniowania relacji przyczynowości pomiędzy akcjami 
h i  i:
 x, y  A  x = mk-action(ts, te)  y = mk-action(us, ue) 
( x  h y  ts  t us ) 
( x  i y  te  t us )
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Indeksy i oraz h oznaczają dwa typy przyczynowości określane jako head oraz interior
causal relation. Relacja typu head jest przedstawiona na rys. 4.1a i oznacza, że
zdarzenie y jest spowodowane przez rozpoczęcie się zdarzenia x. Natomiast relacja typu
interior (rys. 4.1b) oznacza, że zdarzenie y jest spowodowane przez zakończenie
zdarzenia x.

b) x  i y

a) x  h y
y
x

y
x

czas

Rys. 4.1. Graficzna reprezentacja zależności przyczynowych.
Należy zauważyć, że w powyższych definicjach start, end,  t, =t,  i,  h oraz
mk-action są zależne od Time, natomiast  c i =c nie zależą od Time. Różne funkcje
Time reprezentują różne zachowania systemu opisanego modelem. Intuicyjnie, gdy
tranzycja w nie należy do dziedziny Time (czyli nie ma wartości Time(w) ), rozumiemy,
że tranzycja w nigdy nie występuje w danym zachowaniu systemu. Przeciwdziedzina
Time jest ograniczona do przedziału [ start(), end() ], co jest zdefiniowane
w następujący sposób:
 t  T  start()  Time(t)  end()
Dla potrzeb notacyjnych wprowadzone zostały następujące skróty:



predykat occur: A  Boolean jest zdefiniowany następująco:
occur(x)  ( xs  dom Time)



funkcja : E  powerset(A) dla danego zdarzenia zwraca zbiór jego wystąpień
(akcji):
(X) = { (l, X)  l  L  occur( (l, X) ) }



funkcja duration: A  R zwraca czas trwania danej akcji zgodnie z definicją:
duration(x) = end(x) - start(x)



predykat overlap: A  A  Boolean jest zdefiniowany w następujący sposób:
overlap(x, y)   r  ( start(x) < r < end(x)  start(y) < r < end(y) )
lub
overlap(x, y)  start(x) < end(y)  start(y) < end(x)



predykat adjacent: A  A  Boolean jest słabszy od overlap w tym sensie, że
dopuszcza sytuację, gdy dwa wystąpienia zdarzeń sąsiadują ze sobą (jedno kończy
się gdy drugie się zaczyna):
adjacent( x, y )  end(x)  start(y)  end(y)  start(x)
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predykat any_equal: A  A  A  Boolean jest zdefiniowany jako:
any_equal(z, x, y) 
(occur(x)  occur(y)  (zs =c xs  ze =c xe) 
(occur(y)  occur(x)  (zs =c ys  ze =c ye) 

(occur(x)  occur(y)  ( (zs =c xs  ze =c xe)  (zs =c ys  ze =c ye) )



Predykat any_equal może zostać rozszerzony o dowolną liczbę parametrów, tak że
w wyniku any_equal będzie zwracać wartość true gdy odpowiednia relacja będzie
zachodzić pomiędzy akcją z (czyli pierwszym parametrem) a dowolną inną akcją
wymienioną jako parametr wywołania.



predykat any_cause: A  A  A  Boolean jest zdefiniowany analogicznie jak
any_equal, z tą różnicą, że zamiast operatora =c stosowany jest  h.
any_cause(z, x, y) 
(occur(x)  occur(y)  (zs  h xs  ze  h xe) 
(occur(y)  occur(x)  (zs  h
(occur(x)  occur(y)  ( (zs  h

ys  ze  h
xs  ze  h

ye ) 

xe ) 

(zs  h ys  ze  h ye))



funkcja max: T  ...  T  T zwraca tę z tranzycji podanych jako parametry, która
ma największą wartość Time.



funkcja min: T  ...  T  T zwraca tę z tranzycji podanych jako parametry, która
ma najmniejszą wartość Time.

Powyższe definicje pozwalają na opisywanie zależności czasowych pomiędzy
zdarzeniami zachodzącymi w systemie. Każda z funkcji: start, end, occur, , duration,
overlap, any_equal, any_cause, max, min jest zależna od funkcji Time. W celu
podkreślenia tej zależności stosowany jest indeks - na przykład Time(X) oznacza zbiór
wystąpień zdarzenia X dla zachowania Time. Dla wygody tam, gdzie funkcja Time
wynika z kontekstu, indeks będzie pomijany, tzn. stosowany będzie zapis (X) zamiast
Time(X).

4.3. Model statyczny (struktury systemu)
Zdarzenia modelu dynamicznego są definiowane w odniesieniu do stanów elementów
systemu. Stosowana definicja stanu jest wzorowana na metodzie formalnej VDM
[Jones90]:
types
definicje-typów
values
wartości-stałe-systemu
state SYSTEM of
element1
element2
...
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Prosty przykład systemu złożonego z pojedynczego przełącznika pokazano poniżej:
state SYSTEM of
PRZEŁĄCZNIK : { 0, 1 }
W odniesieniu do tego systemu określono zdarzenie WŁĄCZONY. Na rys. 4.2
pokazano w jaki sposób zmienia się stan przełącznika w powiązaniu ze zdarzeniem
WŁĄCZONY. Zależności te są intuicyjnie zrozumiałe: zdarzenie zachodzi w tych
momentach czasu, gdy element systemu znajduje się w odpowiednim stanie.
PRZEŁĄCZNIK = 1
PRZEŁĄCZNIK = 0
WŁĄCZONY
WYŁĄCZONY
czas

Rys. 4.2. Przykład interpretacji zmian stanu systemu oraz zdarzeń.
Z definicji stanu wynika, że element PRZEŁĄCZNIK przyjmuje stany 0 lub 1.
Występują też takie momenty, gdy niemożliwe jest określenie stanu elementu - dzieje się
tak w chwili zmiany stanu. Przyjęto, że w tym momencie PRZEŁĄCZNIK jest
w jednym ze stanów 0 lub 1, bez wskazania konkretnej wartości. Na rys. 4.2
przedstawiono sekwencję zdarzeń WŁĄCZONY oraz WYŁĄCZONY w powiązaniu ze
zmianami stanu PRZEŁĄCZNIKA. Intuicyjnie zrozumiałe jest, że zdarzenie
WŁĄCZONY występuje, gdy PRZEŁĄCZNIK jest w stanie 1. Każde wystąpienie
zdarzenia (czyli akcja) jest zaznaczone za pomocą poziomej kreski z wyróżnionym
punktem początkowym oraz końcowym. Punkty te zostały wyróżnione, gdyż stan
elementu PRZEŁĄCZNIK w tych momentach czasu jest nieokreślony.
Omawiane zależności można zdefiniować w sposób formalny. Związek zdarzenia E ze
stanem systemu definiuje wyrażenie:
E( Time, t )  PE/( Time, t )
co jest interpretowane w następujący sposób:
Dla zachowania systemu zdefiniowanego przez Time, zdarzenie E występuje
w momencie czasu t wtedy i tylko wtedy, gdy predykat PE określony na stanie
systemu jest spełniony w chwili t.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższa definicja nie mówi nic o akcjach, czyli
pojedynczych wystąpieniach zdarzeń. Określa ona zdarzenie jako wszystkie jego
wystąpienia. Dla przykładu definicja zdarzenia WŁĄCZONY z rys. 4.2 jest następująca:
WŁĄCZONY( Time, t )  (PRZEŁĄCZNIK = 1)/(Time, t)
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4.4. Proces formalizacji drzew błędów
Wyżej zdefiniowany model pozwala na formalną definicję drzew błędów. Definicja taka
jest pozbawiona wielu wad klasycznego sposobu prezentowania drzew, takich jak brak
precyzji, niejednoznaczność, brak możliwości specyfikacji zależności czasowych oraz
brak odniesienia do struktury systemu. Jednocześnie model formalny jest łatwiejszy do
analizy, gdyż zdefiniowanie składni oraz semantyki pozwala na konstrukcję algorytmów
oraz narzędzi programowych je wspierających. W tym celu konieczne jest jednak
wcześniejsze opracowanie procesu tworzenia specyfikacji drzewa błędów na podstawie
jego graficznej reprezentacji. Ponieważ model formalny zawiera więcej informacji niż
sam rysunek drzewa błędów, konieczne jest wykorzystanie w procesie formalizacji
dodatkowych informacji zawartych w dokumentacji systemu oraz wiedzy specjalistów
z danej dziedziny. Proces ten nie może być zautomatyzowany i musi być wykonany
przez człowieka.
Proces formalizacji drzew błędów powinien spełniać następujące warunki:
 trafność - w wyniku procesu powstaje model zgodny z zachowaniem rzeczywistego
systemu (w kontekście dostępnej wiedzy o systemie),
 kompletność - wszystkie przyczyny hazardu oraz zależności (czasowe) pomiędzy
nimi powinny zostać uwzględnione w procesie fomalizacji (w zakresie określonym
przez drzewo błędów),
 spójność - zależności przyczynowo-skutkowe opisane w modelu muszą być spójne
z informacjami zawartymi w drzewie błędów i jego dokumentacji,
 powtarzalność - proces powinien dawać ten sam wynik (lub wynik równoznaczny)
niezależnie od osoby wykonującej formalizację,
 weryfikowalność - powinno być możliwe sprawdzenie poprawności każdego etapu
formalizacji.
Dla spełnienia wyżej wymienionych warunków proces formalizacji został
usystematyzowany i zdefiniowany za pomocą ściśle określonych kroków.
Jego dokumentacja stanowi podstawę do niezależnej oceny procesu i sprawdzenia jego
poprawności. Proces formalizacji drzew błędów podzielono na dwa etapy: formalizację
bram, a następnie formalizację zdarzeń. Poniżej przedstawiono opis całego procesu
[GW95].

4.4.1. Formalizacja bram drzew błędów
Poniższe kroki powtarzane są dla każdej bramy drzewa błędów, rozpoczynając od bramy
szczytowej.
KROK 1. Identyfikacja typu bramy
Celem tego kroku jest określenie typu bramy. Podstawowa klasyfikacja bram obejmuje
typy przedstawione w Rozdziale 3: AND, OR oraz identyczność. Dla każdego typu
bramy można wyróżnić bardziej szczegółowe przypadki, zależnie od konkretnie
występujących relacji przyczynowo-skutkowych oraz czasowych. Na przykład,
rozróżniono bramy uogólniające (ang. generalization gates) i przyczynowe (ang. causal
gates), oznaczane odpowiednio za pomocą litery G lub C przy symbolu bramy (np. COR
jako przyczynowa brama typu OR). W przypadku bramy uogólniającej, zdarzenie
wyjściowe bramy pojawia się natychmiast, gdy zajdą jego przyczyny. Natomiast w
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bramie przyczynowej obserwujemy różnicę czasu między pojawieniem się przyczyn
a wystąpieniem zdarzenia wyjściowego bramy. Wszystkie zależności pomiędzy
zdarzeniami wejściowymi a wyjściowym powinny zostać zidentyfikowane
i udokumentowane tak, aby możliwy był wybór odpowiedniego rodzaju bramy.
KROK 2. Definicja bramy
Celem kroku jest przedstawienie wiedzy zgromadzonej w poprzednim kroku w formalny
sposób. W tym celu stosowana jest funkcja semantyczna M definiująca znaczenie
symbolu bramy drzewa błędów. Semantyka bramy jest definiowana za pomocą
wyrażenia logicznego określającego zależność pomiędzy zdarzeniami wejściowymi
a zdarzeniem wyjściowym bramy.
Poniżej przedstawiono przykładowe definicje podstawowych typów bram (gdzie
zdarzenia X i Y są przyczynami i powodują wystąpienie zdarzenia Z).
 brama przyczynowa AND
M( CAND( X, Y, Z ) ) 
occur(z)  occur(x)  occur(y)  (x  i z)  (y  i z)
 brama uogólniająca AND
M( GAND( X, Y, Z ) ) 
occur(z)  occur(x)  occur(y)  overlap(x, y)  (z = x)  (z = y)
 brama przyczynowa OR
M( COR( X, Y, Z ) ) 
(occur(z)  (occur(x)  occur(y))) 
(occur(x)  occur(y)  z  h x) 

(occur(y)  occur(x)  z  h y) 
(occur(x)  occur(y)  z  h x  z  h y)

 brama uogólniająca OR
M( GOR( X, Y, Z ) ) 
(occur(z)  (occur(x)  occur(y))) 
(occur(x)  occur(y)  z = x) 
(occur(y)  occur(x)  z = y) 
( occur(x)  occur(y)  z = x  z = y )
W zależności od znaczenia bramy oraz zidentyfikowanych zależności czasowych
możliwe jest stosowanie innych definicji, które precyzyjnie definiują daną bramę.
KROK 3. Walidacja
Celem kroku jest sprawdzenie poprawności formalnych definicji bram. Walidacja
przeprowadzana jest względem nieformalnej dokumentacji drzewa błędów przy pomocy
specjalistów dziedziny aplikacyjnej. W szczególności, gdy możliwe jest wiele
interpretacji pierwotnego opisu bramy, należy ze szczególną ostrożnością wybrać jedną
z nich oraz odpowiednio ją sprawdzić i uzasadnić.
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4.4.2. Formalizacja zdarzeń drzew błędów
Kolejnym krokiem formalizacji drzewa jest zdefiniowanie występujących w nim
zdarzeń. Proces odbywa się w kilku krokach:
 identyfikacja przestrzeni stanów elementów,
 definicja zdarzeń,
 walidacja.
Powyższe kroki powtarzane są dla każdego zdarzenia drzewa błędów, rozpoczynając od
zdarzenia szczytowego.
KROK 1. Identyfikacja przestrzeni stanów elementów
Celem kroku jest zdefiniowanie modelu struktury zawierającego wszystkie istotne
elementy systemu i wszystkie osiągane przez nie stany.
a) identyfikacja elementów systemu
Nieformalny opis zdarzenia służy jako źródło informacji o strukturze systemu. Należy
wyróżnić w nim wszystkie elementy systemu, co może być zrobione przez wybranie
rzeczowników określających elementy fizyczne systemu (takie jak "pompa" czy
"przełącznik") oraz wartości (takie jak "limit", "zakres").
b) definicja dziedziny
Dla każdego wyróżnionego słowa należy podjąć decyzję, czy jest to element systemu
(mogący być w różnych stanach), np. "pompa", czy wartość opisująca stan elementu, np.
"prędkość" jako atrybut elementu pompa, czy też wartość stała, np. "granica" jako stała
systemu określająca prędkość pompy, której przekroczenie pociąga za sobą pewne
konsekwencje dla innych elementów systemu.
Celem kroku jest identyfikacja wszystkich możliwych stanów elementów. Jeśli nie
zostały one wyróżnione w kroku (a), muszą zostać określone na podstawie wiedzy
z dziedziny aplikacyjnej.
c) definicja przestrzeni stanów
Definiowany jest model systemu zawierające wszystkie wartości stałe oraz elementy
systemu wraz z ich możliwymi stanami. Dopuszcza się rozbicie modelu na podsystemy
czy też grupy elementów.
Należy zidentyfikować wszystkie ograniczenia zachowania systemu (np. niemożliwe
kombinacje stanów) na podstawie wiedzy z dziedziny aplikacyjnej, praw fizyki, itp.
Ograniczenia te są przedstawiane jako wyrażenia logiczne opisujące stałe cechy stanu,
tzw. niezmienniki.
KROK 2. Definicja zdarzeń
Celem kroku jest formalne zdefiniowanie każdego zdarzenia poprzez użycie predykatów
odnoszących się do stanu systemu.
a) identyfikacja prostych predykatów
Na podstawie nieformalnego opisu zdarzeń należy określić, do jakich elementów
systemu oraz stanów odnosi się dane zdarzenie. Związek pomiędzy zdarzeniem i stanem
elementów systemu jest wyrażany w postaci predykatu.
b) identyfikacja relacji
W przypadku, gdy zdarzenie odnosi się do więcej niż jednego elementu, należy określić
charakter zależności pomiędzy wszystkimi zidentyfikowanymi elementami
a wystąpieniem zdarzenia. Należy również określić czasowe zależności dotyczące
danego zdarzenia, na przykład czas jego trwania.
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c) formalna definicja zdarzenia
Rozróżniono trzy grupy zdarzeń:
 E jest zdarzeniem prostym. Zdarzenie takie zależy od stanu jednego elementu
systemu. Zależność tę reprezentuje predykat charakterystyczny PE. Definicja
formalna ma wtedy postać:














E( Time, t )  PE/( Time, t )
co oznacza, że dla zachowania Time zdarzenie E występuje w chwili t, jeżeli
predykat PE jest w tej chwili spełniony.
E jest zdarzeniem złożonym. Zdarzenia takie są zwykle reprezentowane przez
wyrażenia postaci "E1 i E2" lub "E1 gdy E2", gdzie E1 oraz E2 to zdarzenia proste,
a odpowiadające im predykaty charakterystyczne to PE1 i PE2. Definicja zdarzenia
E wygląda wtedy następująco:
E( Time, t )  (PE1  PE2)/( Time, t )
co oznacza, że dla zachowania Time zdarzenie E występuje w chwili t wtedy i tylko
wtedy, gdy oba predykaty PE1 i PE2 są spełnione w chwili t.
E jest zdarzeniem czasowym (to jest takim, którego nieformalna definicja jawnie
odwołuje się do pojęcia czasu). W przypadku zdarzenia czasowego oprócz
predykatu charakterystycznego PE, definiującego zależność pomiędzy stanami
elementów systemu, występuje predykat PT, definiujący czasowe ograniczenia
związane z danym zdarzeniem. Formalna definicja zdarzenia E wygląda
następująco:
E( Time, t )   e  Time(E')  PT( e, t )
gdzie E' jest zdefiniowane jako:
E'( Time, t )  PE/( Time, t )
co oznacza, że dla zachowania Time zdarzenie E występuje w chwili t wtedy i tylko
wtedy, gdy w tej chwili zachodzi zdarzenie E' i spełnia ono predykat PT.

KROK 3. Walidacja
Celem kroku jest walidacja formalnej definicji względem nieformalnego opisu drzewa
błędów. Sprawdzeniu podlega, czy definicja formalna dokładnie oddaje znaczenie
zdarzeń zgodnie z pierwotną nieformalną konstrukcją drzewa błędów. Walidacja
przeprowadzana jest przez specjalistów dziedziny aplikacyjnej znających techniczne
aspekty konstrukcji systemu.

4.5. Przykład definicji formalnej
Drzewo błędów systemu palnika gazowego przedstawione jest w Rozdziale 3. W wyniku
zastosowania algorytmu przedstawionego w tym rozdziale utworzona została formalna
definicja drzewa.
Zdarzenie szczytowe zdefiniowano jako „niebezpieczne stężenie gazu”. Zdarzenie to
zachodzi gdy gaz wydobywa się przez dyszę palnika i nie jest spalany przez tak długi
okres czasu, że osiąga niebezpieczne stężenie. Jako zdarzenie pomocnicze PTE
zdefiniowano zdarzenie występujące gdy gaz ulatnia się z dyszy palnika i jednocześnie
nie podlega spalaniu:
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PTE( Time, t )  ( (GAZ = OBECNY)  (PAL = PUSTY) )/( Time, t )
Powyższa definicja oznacza, że zdarzenie PTE występuje w tych momentach czasu, gdy
element systemu GAZ jest w stanie OBECNY (czyli gaz wydobywa się z dyszy palnika)
oraz jednocześnie element PAL (palnik) jest w stanie PUSTY (czyli nie ma płomienia).
Na rys. 4.3 pokazano zależność zdarzenia PTE od stanu elementów GAZ i PAL:

GAZ

OBECNY
BRAK

PAL

PUSTY
PŁOMIEŃ

zdarzenie PTE
czas

Rys. 4.3. Diagram czasowy zdarzenia PTE.
Na rys. 4.3 zdarzenie PTE ma dwa wystąpienia. Pierwsza akcja występuje podczas
poprawnego działania systemu. W pewnym momencie następuje otwarcie zaworu
gazowego i gaz zaczyna się wydobywać przez dyszę palnika. Po określonym czasie
zostaje wysłany sygnał do urządzenia zapalającego i następuje zapłon gazu. Zdarzenie
PTE trwa od momentu, gdy gaz zaczyna się wydobywać, do momentu zapłonu gazu. Jest
to sytuacja normalna, bezpieczna dla systemu i zawsze występująca podczas zapalania
gazu.
Druga akcja zdarzenia PTE przedstawiona na rys. 4.3 występuje, gdy nie nastąpił zapłon
gazu. Takie zdarzenie trwające dłużej niż czas tG jest niebezpieczne dla systemu
z powodu zbyt dużego stężenia gazu.
Podczas analizy opisu zdarzenia szczytowego okazuje się, że tylko druga akcja zdarzenia
PTE z rys. 4.3 jest hazardem. Pierwsza akcja trwa krócej niż czas t G, nie stanowi więc
niebezpieczeństwa dla systemu. Hazardem są tylko te zdarzenia PTE, które trwają
dłużej niż czas tG, co zostało uwzględnione w poniższej definicji zdarzenia szczytowego
drzewa błędów:
TOP-EVENT( Time, t )   e  (PTE) 
duration(e) > tG  start(e) + tG < t < end(e)
Zdarzenie TOP-EVENT rozpoczyna się o tG później niż PTE, a kończy się jednocześnie
z końcem PTE. Zależność ta została przedstawiona graficznie na rys. 4.4.
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zdarzenie PTE
zdarzenie
TOP-EVENT

tG

tG

czas
Rys. 4.4. Diagram czasowy zdarzenia TOP-EVENT.
Brama G1 definiuje zdarzenie TOP-EVENT jako powodowane przez jednoczesne
wystąpienie zdarzeń E1 i E2 przez czas tG, co pokazano na rys. 4.5.

zdarzenie TOP-EVENT
zdarzenie E1
zdarzenie E2
czas

tG
Rys. 4.5. Diagram zależności czasowych.

Formalna definicja bramy G1 opisuje powyższą zależność w notacji ECSDM:
M( G1( E1, E2, TOP-EVENT ) ) 
 te  (TOP-EVENT)  occur(te) 
 e1  (E1), e2  (E2) 
occur(e1)  occur(e2)  duration(e1  e2) > tG 
start(te) = max( start(e1), start(e2) ) + tG
W raporcie [WG96b] zamieszczono pełną formalną definicję drzewa błędów systemu
palnika gazowego.

4.6. Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono model formalny ECSDM oraz jego zastosowanie do
specyfikacji drzew błędów. Model ten pozwala na opisywanie zależności czasowych
oraz struktury systemu. Zastosowanie modelu umożliwia rozwiązanie problemów
interpretacji drzew błędów opisanych w podrozdziale 3.6. Przedstawiono proces
systematycznego tworzenia formalnej definicji drzew błędów. Jednym z etapów tego
procesu jest walidacja, której celem jest wykazanie adekwatności przyjętego modelu
drzewa błędów wobec rzeczywistego systemu. Szczegółowo omówiono zagadnienia
definicji zdarzeń w kontekście elementów systemu oraz specyfikacji zależności
czasowych.
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Rozdział 5. Analiza formalna drzew błędów
W rozdziale przedstawiono metodę analizy formalnej drzew błędów opartą o minimalne
zbiory przyczyn (oznaczane skrótowo jako m.z.p.). Rozszerzono metodę tradycyjną
o analizę zależności czasowych. Przedstawiono schemat metody takiej analizy.
Następnie zdefiniowano algorytm wywodzenia m.z.p. z formalnego modelu drzewa
błędów. Zademonstrowano zastosowanie metody do generacji wymagań na
bezpieczeństwo oprogramowania.

5.1. Minimalne zbiory przyczyn rozszerzone o czas
W Rozdziale 3 omówiono wybrane metody nieformalnej analizy drzew błędów, w tym
metodę minimalnych zbiorów przyczyn. Jej celem jest identyfikacja najmniejszych
zbiorów zdarzeń powodujących wystąpienie hazardu. Nie określa ona dokładnie
zależności występujących pomiędzy zdarzeniami, które powodują hazard. Identyfikacja
takich zależności jest konieczna dla zaprojektowania mechanizmów zabezpieczających
system. W przypadku oprogramowania uwzględnienie zależności czasowych pozwala na
zdefiniowanie czasowych wymagań bezpieczeństwa [GW95a].
Jako przykład rozpatrzmy m.z.p. zawierający dwa zdarzenia:
{ E1, E2 }
Taka postać m.z.p. nie dostarcza żadnych informacji o tym, w jakiej kolejności mają
wystąpić zdarzenia E1 i E2, jak długo mają trwać oraz czy oba muszą wystąpić
jednocześnie aby spowodować hazard. Informacje dotyczące takich zależności mogą być
wyrażone nieformalnie, np.:
{ E1, E2 } i E1 musi trwać co najmniej 5 sekund
i E2 musi wystąpić w tym czasie
Oznacza to, że do m.z.p. należą tylko te wystąpienia zdarzeń E1 i E2, które spełniają
podany warunek. W notacji ECSDM m.z.p. zdefiniujemy jako zbiór wystąpień zdarzeń
(akcji) spełniających zadany warunek czasowy. Dla rozpatrywanego przykładu definicja
taka przybierze postać:
{ e1, e2  e1  (E1)  e2  (E2) 
occur(e1)  occur(e2)  duration(e1) > 5
 start(e1) < start(e2) < end(e1) }
Ogólna postać takiej definicji z zastosowaniem notacji ECSDM wygląda następująco:
{ e1, e2, ..., en  e1  (E1)  e2  (E2)  ...  en  (En) 
occur(e1)  occur(e2)  ...  occur(en) 
enabling-condition(e1, e2, ..., en ) }
Enabling-condition to warunek określający, które wystąpienia zdarzeń E1, E2, ..., En
należą do m.z.p. Należy zwrócić uwagę na fakt, że formalna definicja enablingcondition(e1, e2) wprowadza precyzyjne znaczenie zwrotu ‘E2 występuje w tym samym
czasie co E1’ jako ‘wystąpienie zdarzenia E2 rozpocznie się w czasie trwania
wystąpienia zdarzenia E1’. Notacja ECSDM pozwala na precyzyjne definiowanie
zależności czasowych.
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W dalszej części rozdziału przedstawiono algorytm TGRAF-MZP pozwalający na
identyfikację m.z.p. wraz z zależnościami czasowymi dla drzewa zdefiniowanego
w ECSDM. TGRAF-MZP wykorzystuje algorytm analizy czasowej PTGRAF. Proces
analizy oparto o grafową reprezentację zależności czasowych. Podobna notacja grafowa
była stosowana w pracy [RRJ92] do wyznaczania ograniczeń czasowych w systemach
rozproszonych.

5.2. Algorytm analizy czasowej PTGRAF
W algorytmie wykorzystamy niżej zdefiniowaną postać normalną notacji ECSDM (do
zdefiniowania składni zastosowano notację BNF [Wirth76]).
<wyrażenie-normalne-ECSDM> ::=
<relacja-czasowa> { '' <relacja-czasowa> }
<relacja-czasowa> ::=
<wyrażenie-czasowe> <operator> <wyrażenie-czasowe>
<operator> ::=
'>' | '' | '=' | '' | '<'
<wyrażenie-czasowe> ::=
<stała-czasowa>
| 'start( ' <tranzycja> ')'
| 'end( ' <tranzycja> ')'
| <wyrażenie-czasowe> '+' <wyrażenie-czasowe>
| <wyrażenie-czasowe> '-' <wyrażenie-czasowe>
<stała-czasowa> ::=
identyfikator
<tranzycja> ::=
identyfikator
Wyrażenie normalne ECSDM jest koniunkcją relacji czasowych. Jako przykład
rozpatrzmy relację pomiędzy zdarzeniami E1 oraz E2 wynikającą z definicji bramy G1
drzewa błędów systemu palnika gazowego:
enabling-condition(e1, e2) 
occur(e1)  occur(e2)  overlap(e1,e2)  duration(e1e2)  tG
Powyższe wyrażenie nie jest wyrażeniem normalnym, gdyż stosowane są w nim funkcje
occur, overlap i duration. W celu przekształcenia enabling-condition(e1, e2) do postaci
normalnej wykonamy następujące podstawienia:
occur(e)



start(e) < end(e)

overlap(e1, e2 )



start(e1) < end(e1)  start(e2) < end(e2) 
start(e1) < end(e2)  start(e2) < end(e1)

duration(e1) > t



start(e1) + t < end(e1)

duration(e1, e2) > t



start(e1) + t < end(e1)  start(e2) + t < end(e2) 
start(e1) + t < end(e2)  start(e2) + t < end(e1)

W wyniku otrzymujemy wyrażenie w postaci normalnej ECSDM:
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enabling-condition(e1, e2) 
start(e1) < end(e1)  start(e2) < end(e2) 
start(e1) + tG < end(e1)  start(e2) + tG < end(e2) 
start(e1) + tG < end(e2)  start(e2) + tG < end(e1)
Weźmy pod uwagę bramę G5 drzewa błędów palnika gazowego:
M( G5( E9, E8, E2 ) ) 
 e2  (E2)  occur(e2) 
(  e8  (E8)  e8 <c e2  end(e8) = end(e2) ) 
(  e9  (E9)  e9 = e2 )
Relacja pomiędzy zdarzeniami może być zapisana jako następująca alternatywa wyrażeń
normalnych:
( start(e8) < end(e2)  end(e8) = end(e2) )

( start(e9) = end(e2)  end(e9) = end(e2) )
Wyrażenia w postaci normalnej ECSDM można przedstawić w formie grafu.
Wykorzystamy w tym celu T-graf: cykliczny graf skierowany o łukach opisanych przez
etykiety (zdefiniowane jako para: relacja oraz liczba rzeczywista). Zakładamy, że
długość każdego cyklu w grafie (liczona jako suma liczb rzeczywistych z etykiet łuków)
jest nieujemna. T-graf oraz funkcje z nim związane zostały zdefiniowano formalnie
w następujący sposób:
types
Relacja

: { '>', '' }

functions
_ + _ : Relacja  Relacja  Relacja
a+b
if
a = '>'  b = '>'
then
'>'
else
''
_ > _ : Relacja  Relacja  B
a>b
a = '>'  b = ''
types
Długość ::
relacja : Relacja
długość : R
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functions
_ + _ : Długość  Długość  Długość
a+b
mk-Długość( a.relacja + b.relacja, a.długość + b.długość )
_ > _ : Długość  Długość  B
a>b
a.długość > b.długość 
( a.długość = b.długość  a.relacja > b.relacja )
_  _ : Długość  R  B
ar
a.długość  r
_ = _ : Długość  Długość  B
a=b
a.długość = b.długość 
a.relacja = b.relacja
types
Wierzchołek
Łuk

= Identyfikator,

::
początek : Wierzchołek,
koniec
: Wierzchołek,
długość
: Długość

functions
początek : Łuk  Wierzchołek
początek( ł )  ł.początek
koniec : Łuk  Wierzchołek
koniec( ł )  ł.koniec
długość : Łuk  Długość
długość( ł )  ł.długość
droga : seq of Łuk  B
droga( d ) 
len d > 0 
 i : N  1  i < len d  koniec( d(i) ) = początek( d(i+1) )
cykl : seq of Łuk  B
cykl( d ) 
len d > 0 
droga( d ) 
początek( d(1) ) = koniec( d( len d ) )
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długość_drogi( d : seq of Łuk) dł : Długość
pre
droga( d )
post
if len d > 1
then
dł = długość( d(1) ) + długość_drogi( tl d )
else
dł = długość( d(1) )
cykle_nieujemne : set of Łuk  B
cykle_nieujemne( łuki ) 
 d : seq of Łuk 
( elems d  łuki  cykl( d ) )  długość_drogi( d )  0
droga_od_do : Wierzchołek  Wierzchołek  seq of Łuk  B
droga_od_do( w1, w2, s ) 
droga( s ) 
w1 = początek( s(1) ) 
w2 = koniec( s(len s) )
min_droga_od_do : Wierzchołek  Wierzchołek  seq of Łuk  set of Łuk
B
min_droga_od_do( w1, w2, droga, łuki ) 
droga_od_do( w1, w2, droga ) 
elems droga  łuki 
 d : seq of Łuk 
elems d  łuki  droga_od_do( w1, w2, d ) 
długość_drogi( d )  długość_drogi( droga )
odległość_od_do : Wierzchołek  Wierzchołek  set of Łuk  Długość | 
odległość_od_do ( w1, w2, łuki ) 
if
 d : seq of Łuk 
d  łuki  min_droga_od_do( w1, w2, d, łuki )
then
długość_drogi( d )
else

types
Tgraf ::
wierzchołki
: set of Wierzchołek
łuki
: set of Łuk
inv mk-Tgraf( wierzchołki, łuki ) 
(  ł : Łuk 
ł  łuki 
( ł.początek  wierzchołki  ł.koniec  wierzchołki )
)  cykle_nieujemne( łuki )
functions
Tgraf_pełny : Tgraf  B
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Tgraf_pełny ( T ) 
(  ł1, ł2 : Łuk 
(ł1  T.łuki  ł2  T.łuki  ł1  ł2 ) 
( początek( ł1 )  początek( ł2 ) 
koniec( ł1 )  koniec( ł2 ) )
)
(  ł : Łuk, d : seq of Łuk 
( ł  T.łuki  d  T.łuki  len d > 0
początek( ł ) = początek( d(1) ) 
koniec( ł ) = koniec( d(len d) ) )
 długość( ł )  długość_drogi( d )
)
(  w1, w2 : Wierzchołek 
(  d : seq of Łuk  d  T.łuki  droga_od_do( w1, w2, d ) )

 ł : Łuk  ł  T.łuki 
początek( ł ) = w1  koniec( ł ) = w2
)
zgodne_Tgrafy : Tgraf  Tgraf  B
zgodne_Tgrafy ( T1, T2 ) 
T1.wierzchołki = T2.wierzchołki 
 w1, w2 : Wierzchołek 
( w1  T1.wierzchołki  w2  T1.wierzchołki )
 odległość_od_do( w1, w2, T1 )
= odległość_od_do( w1, w2, T2 )
T-graf spełniający warunek Tgraf_pełny jest takim grafem, że każda uporządkowana
para wierzchołków w1 i w2 takich, że istnieje droga od w1 do w2, jest połączona łukiem
o długości równej najkrótszej drodze pomiędzy tymi wierzchołkami. Przekształcenie
T-grafu do takiej postaci wymaga wyznaczenia minimalnych dróg pomiędzy każdą parą
wierzchołków (dla których taka droga istnieje). Jeżeli między parą wierzchołków nie ma
drogi, w T-grafie pełnym nie będzie łuku łączącego tę właśnie parę.
Przedstawiona poniżej funkcja PTGRAF przekształca dowolny T-graf w odpowiadający
mu T-graf pełny. W algorytmie wykorzystano funkcje:
można_dodać_łuk : set of Łuk  B
można_dodać_łuk( łuki ) 
 ł1, ł2 : Łuk 
ł1  łuki  ł2  łuki 
koniec( ł1 ) = początek( ł2 ) 
 ł : Łuk  ( ł  łuki  początek( ł ) = początek( ł1 ) 
koniec( ł ) = koniec( ł2 ) )
 długość( ł ) > długość( ł1 ) + długość( ł2 ) )
nowy_łuk ( łuki : set of Łuk ) n : Łuk
pre
można_dodać_łuk( łuki )
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post

 ł1, ł2 : Łuk 
ł1  łuki  ł2  łuki 
koniec( ł1 ) = początek( ł2 ) 
(  ł : Łuk 
( ł  łuki  początek( ł ) = początek( ł1 ) 
koniec( ł ) = koniec( ł2 ) )
 długość( ł ) > długość( ł1 ) + długość( ł2 ) ) )

początek( n ) = początek( ł1 ) 
koniec( n ) = koniec( ł2 ) 
długość( n ) = długość( ł1 ) + długość( ł2 )

można_usunąć_łuk : set of Łuk B
można_usunąć_łuk( łuki ) 
 ł, ł1 : Łuk  ł  łuki  ł1  łuki 
początek( ł ) = początek( ł1 )  koniec( ł ) = koniec( ł1) 
długość( ł ) > długość( ł1 )
zbędny_łuk( łuki : set of Łuk) ł : Łuk
pre
można_usunąć_łuk( łuki )
post
ł  łuki 
 ł1 : Łuk  ł1  łuki 
początek( ł ) = początek( ł1 )  koniec( ł ) = koniec( ł1) 
długość( ł ) > długość( ł1 )
PTGRAF : Tgraf  Tgraf
PTGRAF( T ) 
if
można_dodać_łuk( T.łuki )
then
PTGRAF( mk-Tgraf( T.wierzchołki, T.łuki + nowy_łuk( T.łuki ) ) )
else if można_usunąć_łuk( T.łuki )
then
PTGRAF( mk-Tgraf( T.wierzchołki, T.łuki - zbędny_łuk( T.łuki ) ) )
else
T
Z funkcją PTGRAF związane jest twierdzenie:

Twierdzenie 1
Funkcja PTGRAF przekształca każdy T-graf do postaci spełniającej
warunek Tgraf_pełny tak, że pomiędzy grafem początkowym a
przekształconym zachodzi relacja zgodne_Tgrafy:
 T, T1 : Tgraf 
T1 = PTGRAF( T )  zgodne_grafy( T, T1 )  Tgraf_pełny( T1 )
Poniżej przedstawiono szkic dowód Twierdzenia 1. Wykorzystano w nim następujące
twierdzenie [Korzan78]:

5. Analiza formalna drzew błędów

53

Twierdzenie 2.
Jeżeli długość każdej drogi cyklicznej jest nieujemna, to każdy odcinek
dowolnej najkrótszej drogi w grafie cyklicznym jest również drogą
najkrótszą.
Dowód Twierdzenia 1.
Dowód przeprowadzony zostanie w dwóch krokach. W pierwszym kroku wykażemy, że
przekształcenie grafu przez funkcję PTGRAF zachowuje warunek zgodności
zgodne_Tgrafy. W drugim kroku wykażemy, że przekształcenie to prowadzi do T-grafu
spełniającego Tgraf_pełny.
1. PTGRAF zachowuje zgodność grafów.
PTGRAF jest funkcją rekurencyjną. Funkcja zachowuje zgodność grafów jeżeli
pojedynczy krok ma taką cechę. Pojedynczy krok polega na dodaniu nowego łuku
określonego przez funkcję nowy_łuk lub na usunięciu łuku określonego przez
zbędny_łuk.
Funkcja nowy_łuk określa, że dodany może być tylko taki łuk, który jest złożeniem
dwóch istniejących łuków. Oznacza to, że wymaganie, aby minimalne drogi pomiędzy
każdą parą wierzchołków były takie same przed i po przekształceniu jest spełnione.
Funkcja zbędny_łuk określa, że usunięty może być tylko taki łuk, dla którego istnieje
inny łuk o takim samym początku i końcu, który jest krótszy. Na podstawie twierdzenia
2 można stwierdzić, że od łuku, który nie jest najkrótszy nie zależy żadna najkrótsza
droga. Oznacza to, że operacja usunięcia takiego łuku nie zmienia żadnej minimalnej
drogi w T-grafie.
Warunek zgodności zawiera również zastrzeżenie, że przekształcenie grafu nie może
zawierać zmian w zbiorze wierzchołków. Operacje dodania i usunięcia łuków nie
modyfikują zbioru wierzchołków.
Na tej podstawie można stwierdzić, że funkcja PTGRAF zapewnia, że przekształcony
T-graf będzie zgodny z grafem wejściowym w sensie określonym przez funkcję
zgodne_Tgrafy.
2. PTGRAF prowadzi do T-grafu spełniającego warunek Tgraf_pełny.
Wykonanie funkcji PTGRAF polega na wielokrotnym wykonaniu operacji dodania oraz
usunięcia łuku grafu. Operacja usunięcia dotyczy łuków w przypadkach, gdy jest więcej
niż jeden łuk pomiędzy daną uporządkowaną parą wierzchołków grafu, a usuwany łuk
nie jest najkrótszy. W żaden sposób nie wpływa to na fakt istnienia najkrótszej drogi lub
też jej długość. Krok usuwania łuków służy do usunięcia z grafu nadmiarowych łuków.
Warunek Tgraf_pełny określa, że dla każdej uporządkowanej pary wierzchołków istnieje
co najwyżej jeden łuk. Spełnienie tego warunku jest zapewniane właśnie przez operację
usunięcia łuku. Liczba łuków do usunięcia jest skończona, co gwarantuje zatrzymanie
algorytmu.
Pokażemy teraz, że wykonanie operacji dodania łuku do grafu prowadzi do T-grafu
spełniającego warunek Tgraf_pełny. Dowiedzenie tego wymaga wykazania, że:
 operacja dodania łuku jest krokiem prowadzącym do T-grafu pełnego,
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 liczba takich kroków jest ograniczona,
 warunek zatrzymania funkcji PTGRAF jest spełniony dla T-grafu pełnego.
Operacja dodania nowego łuku jest wykonywana gdy (a) nie ma łuku pomiędzy danymi
wierzchołkami lub (b) istniejący łuk nie jest najkrótszy. Warunek Tgraf_pełny wymaga,
aby dla każdej uporządkowanej pary wierzchołków, które są połączone drogą, był
zdefiniowany łuk bezpośredni. To własnie jest celem dodania łuku w przypadku (a).
Dodatkowo Tgraf_pełny wymaga, aby taki łuk był drogą minimalną. Dodanie krótszego
łuku jest celem przypadku (b). Oznacza to, że operacja dodania łuku jest zawsze
krokiem w kierunku grafu pełnego.
Liczba kroków jest ograniczona jeżeli (a) liczba uporządkowanych par wierzchołków
wymagających zdefiniowania nowego łuku jest skończona i (b) dla każdej pary
wierzchołków łuk minimalny będzie zdefiniowany w skończonej liczbie kroków.
Warunek (a) jest spełniony dla każdego T-grafu o skończonej liczbie wierzchołków.
Warunek (b) jest również spełniony, gdyż dla każdej pary wierzchołków istnieje
skończona liczba dróg prowadzących od jednego z nich do drugiego, a funkcja dodania
łuku zapewnia, że dodany łuk będzie zawsze krótszy od łuków już istniejących.
Stwierdzenie mówiące o skończonej liczbie dróg dla każdej pary wierzchołków zakłada,
że nie brane są pod uwagę drogi zawierające cykle. Ponieważ długość każdego cyklu
w grafie jest nieujemna, cykl taki może tylko zwiększać długość drogi. Na podstawie
powyższego wywodu można stwierdzić, że liczba kroków prowadzących do T-grafu
pełnego jest skończona.
Funkcja PTGRAF zakończy działanie gdy nie będą spełnione warunki
można_dodać_łuk oraz można_usunąć_łuk. Oba te warunki są nieprawdziwe dla T-grafu
pełnego i zachodzi zależność:
 T : Tgraf   można_dodać_łuk( T )   można_usunąć_łuk( T )
 Tgraf_pełny( T )
gdyż jeżeli  można_dodać_łuk to dla każdej uporządkowanej pary wierzchołków łuk
jest drogą najkrótszą, natomiast gdy  można_usunąć_łuk to dla każdej takiej pary jest
tylko jeden łuk. Są to warunki wystarczające dla stwierdzenia, że dany T-graf spełnia
warunek Tgraf_pełny.
Powyżej wykazano, że:
- PTGRAF zachowuje zgodność grafów.
- PTGRAF prowadzi do T-grafu spełniającego warunek Tgraf_pełny.
Na tej podstawie można stwierdzić, że funkcja PTGRAF spełnia warunki twierdzenia 1.
c.b.d.o.

Twierdzenie 3
Dla każdego T-grafu istnieje tylko jeden wynik funkcji PTGRAF,
niezależnie od kolejności operacji dodawania oraz usuwania łuków.
 T : Tgraf  ! T1 : Tgraf  T1 = PTGRAF( T )
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Dowód Twierdzenia 3
Twierdzenie 3 jest prawdziwe jeżeli można pokazać, że jego zaprzeczenie jest
sprzecznością. Zaprzeczenie twierdzenia oznacza, że istnieją dwa różne T-grafy takie, że
są wynikiem funkcji PTGRAF:
 T, T1, T2 : Tgraf  T1 = PTGRAF( T )  T2 = PTGRAF( T )  T1  T2
Na podstawie Twierdzenia 1 można powiedzieć, że oba te T-grafy spełniają warunek
Tgraf_pełny oraz są zgodne z T-grafem początkowym w sensie określonym przez
funkcję zgodne_grafy:
 T, T1, T2 : Tgraf  T1  T2 
Tgraf_pełny( T1 )  zgodne_grafy( T , T1 ) 
Tgraf_pełny( T2 )  zgodne_grafy( T , T2 )
Łatwo można wykazać, że z relacji zgodne_grafy( T , T1 ) oraz zgodne_grafy( T , T2 )
wynika zgodne_grafy( T1 , T2 ). Prowadzi to do stwierdzenia:
 T1, T2 : Tgraf 
T1  T2  Tgraf_pełny( T1 )  Tgraf_pełny( T2 )  zgodne_grafy( T1 , T2 )
Warunek zgodne_grafy( T1 , T2 ) oznacza, że oba T-grafy mają te same zbiory
wierzchołków oraz równe są najkrótsze drogi pomiędzy odpowiadającymi sobie
uporządkowanymi parami wierzchołków. Oba T-grafy są pełne, więc wszystkie ich łuki
są równe najkrótszym drogom. Na tej podstawie można stwierdzić, że dla każdej
uporządkowanej pary węzłów jest zdefiniowany taki sam łuk w obu T-grafach. Oznacza
to, że zbiory łuków obu T-grafów są sobie równe.
Wykazano, że zbiory wierzchołków oraz łuków obu T-grafów są sobie równe, co jest
sprzeczne z warunkiem T1  T2. Sprzeczność ta oznacza, że Twierdzenie 3 jest
prawdziwe.
c.b.d.o.

5.3. Algorytm wyznaczania
przyczyn TGRAF-MZP

minimalnych

zbiorów

Wierzchołki T-grafu reprezentują tranzycje, zaś łuki - zależności czasowe pomiędzy
tranzycjami zdarzeń. Dla przykładu zostanie rozpatrzona zależność start(x) + t > start(y),
która może zostać przedstawiona jako następujący T-graf:

xs

t

ys

Rys. 5.1. T-graf relacji start(x) + t > start(y).
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Graf z rys. 5.1 oznacza, że tranzycja ys nie może wystąpić później niż t jednostek czasu
po tranzycji xs. Zaczerniona strzałka oznacza, że nierówność jest ostra ('>'). Relacja
start(y) + t > start(x) (lub równoznaczna start(x) - t < start(y)) byłaby oznaczona przez
łuk o tej samej etykiecie, ale odwrotnym kierunku strzałki.
Łuk opisujący relację '' jest wyróżniany za pomocą pustej strzałki. Zgodnie z tą zasadą
wyrażenie start(x) + 2t  start(y) jest reprezentowane za pomocą grafu:
ys

- 2t

xs

Rys. 5.2. T-graf relacji start(x) + 2t  start(y).
Gdy rozpatrywane wyrażenie zawiera więcej niż jedną relację, to każda z nich jest
opisywana przez jeden łuk grafu, na przykład wyrażenie start(x) + t > end(y)  start(y) +
t2 < end(y) jest opisane przez graf:
xs

t

ye

- t2

ys

Rys. 5.3. T-graf relacji start(x) + t > end(y)  start(y) + t2 < end(y).
Drogą wnioskowania logicznego można wyprowadzić nową zależność:
start(x) + t > end(y)  start(y) + t2 < end(y)  start(x) + t - t2 > start(y)
Na rys. 5.4 przedstawiono tę zależność jako dodatkowy łuk grafu.
xs

t

ye

- t2

ys

t - t2

Rys. 5.4. T-graf z rys. 5.4 z dodaną relacją czasową.
Operację dodania łuku można wykonać dla każdej pary łuków ł1 i ł2 takich, że koniec
pierwszego jest początkiem drugiego. Zasady dodania nowego łuku zdefiniowane są
przez funkję nowy_łuk algorytmu PTGRAF.
Dodawanie łuków do grafu może prowadzić do sytuacji, w której w grafie znajdują się
dwa łuki łączące tę samą parę wierzchołków, ale opatrzone różnymi etykietami. W takiej
sytuacji łuk o większej długości może zostać usunięty z grafu. W przypadku grafu z rys.
5.5 relacja start(x) + 2t > start(y) jest nadmiarowa.

5. Analiza formalna drzew błędów

57

xs

2 * t

ys

xs

t

ys
t

Rys. 5.5. Przykład usuwania nadmiarowego łuku T-grafu.
W algorytmie PTGRAF funkcja zbędny_łuk określa, które łuki powinny być usunięte
z grafu. Przedstawione powyżej przekształcenia T-grafu polegające na dodawaniu łuków
(zgodnie z funkcją nowy_łuk) oraz usuwaniu (zgodnie z funkcją zbędny_łuk) prowadzą
do T-grafu, w którym dla każdej uporządkowanej pary wierzchołków, pomiędzy którymi
istnieje droga, jest też łuk bezpośredni o długości równej najkrótszej drodze.
Warunkiem zastosowania algorytmu PTGRAF jest brak cykli o ujemnej długości
w T-grafie. Rozważymy ten warunek w kontekście zastosowania T-grafów do opisu
specyfikacji ECSDM. Cykl o długości jednego łuku reprezentuje wyrażenie normalne
postaci x + t > x, gdzie x oznacza moment zajścia tranzycji pewnego zdarzenia, a t jest
stałą czasową o wartości równej długości łuku. Gdy t jest ujemne, wyrażenie x + t > x
jest sprzeczne. Ponieważ T-grafy (z definicji) nie zawierają cykli o ujemnej długości,
reprezentują wyłącznie sensowne (niesprzeczne) wyrażenia normalne.
Algorytm PTGRAF został wykorzystany w konstrukcji algorytmu wyznaczającego
minimalne zbiory przyczyn rozszerzone o zależności czasowe:

Algorytm TGRAF-MZP
Krok 1. Przekształć definicję każdej bramy drzewa błędów w odpowiadający jej T-graf
Krok 2. Wyznacz minimalne zbiory przyczyn metodą tradycyjną (bez warunków
czasowych)
Krok 3. Dla każdego minimalnego zbioru przyczyn:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

wyznacz najmniejsze poddrzewo zawierające zdarzenia z wybranego
m.z.p.,
dokonaj złożenia T-grafów odpowiadających bramom poddrzewa
w jeden T-graf,
na otrzymanym T-grafie wykonaj algorytm PTGRAF,
usuń z T-grafu wszystkie wierzchołki, które nie odnoszą się do zdarzeń
danego m.z.p. oraz wszystkie łuki z nich wychodzące lub do nich
wchodzące,
przekształć otrzymany graf do postaci ECSDM - w wyniku tej operacji
definiowany jest warunek enabling-condition dla analizowanego
m.z.p.

5.3.1. Przykład analizy grafu
Jako przykład zastosowania algorytmu TGRAF-MZP zostanie przedstawiony fragment
analizy drzewa błędów systemu palnika gazowego obejmujący kroki od 3.2 do 3.5.
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W kroku 3.2 dokonywane jest złożenie T-grafów odpowiadających bramom drzewa
błędów. Dla zmniejszenia rozmiaru przykładu rozpatrzono złożenie dwóch T-grafów
reprezentujących zależność pomiędzy zdarzeniami E2, E3 i E4, a nie kompletne bramy.
Prezentowany przykład odpowiada wariantowi drugiemu ze schematu metody
wyznaczania m.z.p. przedstawionego w podrozdziale 5.1.
Dane wejściowe do kroku 3.2 to relacje enabling-condition(e2,
enabling-condition(e3, e4). Pierwsza z nich jest jest zdefiniowana poniżej:

e3)

oraz

enabling-condition(e2, e3) 
occur(e2)  occur(e3)  overlap(e2,e3)  duration(e2, e3)  tG
Warunek ten przekształcono do postaci normalnej i zdefiniowano odpowiadający T-graf
(rys. 5.6):
start(e3) < end(e3)
start(e3) + tG < end(e3)

 start(e2) < end(e2) 
 start(e2) + tG < end(e2) 

start(e3) + tG < end(e2)

 start(e2) + tG < end(e3)
- tG

e 2s

e 2e

- tG

-t G
e3
s

-t G

e3
e

Rys. 5.6. T-graf reprezentujący enabling-condition(e2, e3).
Dany jest też drugi warunek:
enabling-condition(e3, e4) 
occur(e3)  occur(e4)  duration(e4) > tZ 
start(e4) + tZ  start(e3)  end(e3)  end(e4)
oraz jego postać normalna:
start(e4) < end(e4)  start(e4) + tZ < end(e4)
start(e4) + tZ <= start(e3)  end(e3) <= end(e4)
e3s

e3
e

-tZ

e4
s

0
-tZ

e4
e

Rys. 5.7. T-graf reprezentujący enabling-condition(e3, e4).
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W wyniku operacji złożenia obu grafów w kroku 3.2 otrzymano następujący T-graf:

e2
s

- tG

e2
e
- tG

-tG
-tG

e3
s

e3
e

-tZ

e4
s

0
-tZ

e4
e

Rys. 5.8. Graf opisujący złożenie grafów z rys. 5.7 oraz 5.8.
Krok 3.3 to wykorzystanie funkcji PTGRAF. Wielokrotne wykonanie operacji dodania
łuków (co jest częścią funkcji PTGRAF) pozwoliło na dodanie do grafu z rys. 5.8 kilku
nowych łuków wyznaczonych jako sumy dróg. Są wśród nich łuki łączące zdarzenia E2 i
E4. W otrzymanym T-grafie (rys. 5.9) istnieją dwa łuki prowadzące od e4 e do e4s. Łuk
oznaczony etykietą '-tZ' zostaje usunięty.

e2
s

- tG

e2
e
- tG
-tG-tZ
-tG
-tG

e3
s

e3
e
-tG-tZ

-tZ

- tG
e4
s

-tZ
-tG-tZ

- tG

0
e4
e

Rys. 5.9. Graf z uzupełnionymi relacjami.
Krok 3.4 to usunięcie zdarzeń spoza analizowanego m.z.p. W analizowanym przykładzie
takim zdarzeniem jest E3. Usuwane są z grafu wierzchołki odpowiadające zdarzeniu E3
oraz wszystkie łuki wchodzące i wychodzące z tych wierzchołków. W wyniku tej
operacji otrzymano graf definiujący ostateczną postać relacji pomiędzy zdarzeniami E2
a E4:
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e 2s

- tG

e 2e
-t G -t Z
-t G

e4
s

-t G -t Z

e4
e

Rys. 5.10. Wynikowy graf dla enabling-condition(e2, e4).
W kroku 3.5 T-graf jest przekształcany do warunku ECSDM:
enabling-condition(e2, e4) 
occur(e4)  duration(e4) > tZ + tG 
start(e4) + tZ + tG < end(e2) 
start(e2) + tG < end(e4) 
start(e4) + tZ + tG < end(e4)
W wyniku otrzymano enabling-condition dla pary zdarzeń E2 i E4. W ogólnym
przypadku zastosowanie algorytmu prowadzi do zdefiniowania enabling-condition dla
dowolnych zdarzeń drzewa błędów. Algorytm TGRAF-MZP został zaimplementowany
w narzędziu prezentowanym w Rozdziale 7.

5.4. Definiowanie
wymagań
oprogramowania

na

bezpieczeństwo

Wprowadzamy następującą klasyfikację m.z.p. ze względu na charakter występujących
w nich zdarzeń:
Klasa a

Zdarzenia dotyczą wyłącznie oprogramowania. Rozróżniamy tu dwa
przypadki. Jeżeli zdarzenia dotyczą tylko poprawnego zachowania
oprogramowania, oznacza to że poprawnie działający program może okazać
się niebezpieczny. Natomiast jeżeli chociaż jedno zdarzenie dotyczy błędów
oprogramowania, to błędy te są krytyczne pod względem bezpieczeństwa.

Klasa b Zdarzenia dotyczą awarii części mechanicznej oraz błędów
oprogramowania. Taki m.z.p. identyfikuje krytyczne błędy oprogramowania,
wystąpienie hazardu jest jednak zależne również od awarii mechanicznych.
Klasa c

Zdarzenia dotyczą awarii części mechanicznej oraz poprawnego
zachowania oprogramowania. W danym przypadku oprogramowanie nie jest
przyczyną hazardu. Należy jednak rozważyć możliwość poprawy
bezpieczeństwa systemu poprzez analizę, czy w przypadku danej awarii
mechanicznej nie istnieje takie zachowanie oprogramowania, które prowadzi
do wykrycia i sygnalizacji tej sytuacji i/lub umożliwia sprowadzenie systemu
do stanu bezpiecznego.

Klasa d zdarzenia dotyczą wyłącznie awarii mechanicznych. W takiej sytuacji
oprogramowanie nie ma żadnego wpływu na daną awarię systemu.
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W przypadku palnika gazowego zdarzenia występujące w m.z.p. zostały określone
w następujący sposób:
 zdarzenia E6 i E12 reprezentują błędy oprogramowania,
 zdarzenia E7 i E13 reprezentują poprawne zachowanie oprogramowania (zgodne
z wymaganiami funkcjonalnymi systemu),
 zdarzenia E5, E9 i E10 reprezentują awarie elementów mechanicznych systemu.
W tabeli 5.1 przedstawiono m.z.p. drzewa błędów systemu palnika gazowego oraz ich
klasyfikację.

m.z.p.

klasa

1

{E9, E7}

c

komentarz
E9 powoduje hazard niezależnie od zachowania
oprogramowania,
E7 jest uwarunkowaniem czasowym wystąpienia hazardu

2

{E9, E6}

--

niemożliwa kombinacja zdarzeń

3

{E9, E5}

d

hazard jest spowodowany przez dwie awarie mechaniczne: E5 i
E9

4 {E10, E7}

c

E10 powoduje hazard niezależnie od zachowania
oprogramowania,
E7 jest uwarunkowaniem czasowym wystąpienia hazardu

5 {E10, E6}

--

niemożliwa kombinacja zdarzeń

6 {E10, E5}

d

hazard jest spowodowany przez dwie awarie mechaniczne: E5 i
E10

7 {E12, E7}

a

błąd oprogramowania E12 jest przyczyną hazardu,
E7 jest uwarunkowaniem czasowym wystąpienia hazardu

8 {E12, E6}

--

niemożliwa kombinacja zdarzeń

9 {E12, E5}

b

hazard jest spowodowany przez awarię mechaniczną E5
i błąd oprogramowania E12

10 {E13, E7}

--

niemożliwa kombinacja zdarzeń

11 {E13, E6}

a

błąd oprogramowania E6 jest przyczyną hazardu,
E13 jest uwarunkowaniem czasowym wystąpienia hazardu

12 {E13, E5}

c

E5 powoduje hazard niezależnie od zachowania
oprogramowania,
E13 jest uwarunkowaniem czasowym wystąpienia hazardu

Tabela 5.1. Klasyfikacja m.z.p. systemu palnika gazowego.
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Powyższa klasyfikacja zdarzeń może być wykorzystana do następujących analiz:
 Zdefiniowanie ostrych wymagań bezpieczeństwa na oprogramowanie (wymagań,
których nieprzestrzeganie prowadzi do hazardu niezależnie od zachowania innych
elementów systemu co oznacza, że hazard jest spowodowany tylko i wyłącznie przez
oprogramowanie). Wymagania takie określane są przez minimalne zbiory przyczyn
klasy (a),
 Identyfikacja zachowań oprogramowania, które w pewnych szczególnych sytuacjach
(awaria elementów mechanicznych systemu) mają wpływ na wystąpienie hazardu (są
jednym z czynników wywołujących hazard). Dotyczy to m.z.p. klas (b) i (c),
 identyfikacja krytycznych elementów mechanicznych systemu, których awaria
prowadzi do hazardu niezależnie od zachowania oprogramowania. Dotyczy to m.z.p.
klasy (d).
Wyniki analizy palnika gazowego zostały opisane w raporcie [WG96b]. Poniżej
omówiono przykład analizy odnoszący się do pierwszego punktu, czyli krytycznych
wymagań bezpieczeństwa na oprogramowanie. Ich spełnienie oznacza, że
oprogramowanie nie może być wyłączną przyczyną hazardu. Identyfikują one
najbardziej czułe miejsca systemu pod względem awarii oprogramowania. Są one
definiowane na podstawie minimalnych zbiorów przyczyn zawierających wyłącznie
zdarzenia dotyczące samego oprogramowania.
W przykładowym systemie palnika gazowego zidentyfikowano dwa takie zbiory:
{E12, E7} oraz {E13, E6}. Rozpatrzmy m.z.p. {E12, E7}:
{ e12, e7  e12  (E12)  e7  (E7) 
occur(e12)  occur(e7)  enabling-condition(e7, e12) }
gdzie:
enabling-condition(e7, e12) 
duration(e12e7)  tG  duration(e7)  tG + tZ
Krytyczne wymaganie bezpieczeństwa zdefiniujemy jest w dwóch krokach:
1. utworzenie warunku nigdy nie wystąpią zdarzenia spełniające dany m.z.p.:
  e12  (E12)  e7  (E7) 
duration(e12e7)  tG  duration(e7)  tG + tZ
2. podstawienie do warunku definicji zdarzeń E12 i E7, przez co wprowadzone będzie
odniesienie do stanu elementów systemu:
E7: poprawny sygnał sterowania zaworu
E12: błąd sterownika (brak sygnału zapłonu)
W wyniku tej operacji otrzymujemy wymaganie (definicje zdarzeń E7 oraz E12 w
terminach modelu systemu są przedstawione w raporcie [WG96b]):
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 ( sz  (SYGNAŁ-OTWÓRZ-ZAWÓR),
bs  (BRAK-SYGNAŁU-ZAPŁONU),
ss  (SYGNAŁ-STERUJĄCY) 
start(bs) < start(ss)  start(ss)  start(sz) 
min( end(sz), end(bs), end(ss) ) - max( start(sz), start(bs), start(ss) )
 tG + tZ )
Jeżeli zapewnimy, że powyższy warunek będzie zawsze spełniony, to zdarzenia z m.z.p.
{E7, E12} nie spowodują wystąpienia hazardu. Pełne zestawienie wymagań
bezpieczeństwa dla systemu palnika gazowego znajduje się w raporcie [WG96b].

5.5. Możliwe rozszerzenia
Przyjęta w Rozdziale 4 definicja bramy uogólniającej OR zakłada, że zdarzenie
wyjściowe jest równe jednemu ze zdarzeń wejściowych (to znaczy zdarzenie wyjściowe
zaczyna się i kończy jednocześnie z jednym ze zdarzeń wejściowych):
M( GOR( X, Y, Z ) ) 
(occur(z)  (occur(x)  occur(y))) 
(occur(x)   occur(y)  z = x) 
(occur(y)   occur(x)  z = y) 
(occur(x)  occur(y)  z = x  z = y )
Definicja ta wyklucza np. sytuację, gdy zdarzenia wejściowe nakładają się w czasie
i trwają łącznie przez okres powodujący wystąpienie Z:

Z
X
Y

czas

Rys. 5.12. Diagram czasowy złożenia zdarzeń w uogólniającej bramie OR
Dopuszczenie takiej możliwości wymaga modyfikacji definicji bramy OR:
M( GOR2( X, Y, Z ) ) 
( occur(z)  (occur(x)  occur(y))) 
( occur(x)  occur(y)  z = x) 
( occur(y)  occur(x)  z = y) 
( occur(x)  occur(y)  adjacent(x, y) 
start(z) = min( start(x), start(y) ) 
start(z) = max( start(x), start(y) )
Zgodnie z powyższą definicją łączne wystąpienie zdarzeń x i y może spowodować inny
skutek, niż każde z tych zdarzeń rozpatrywane osobno. Dla analizy takiego przypadku
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nie wystarczy rozpatrzenie dwóch przypadków: wystąpienia x lub y. Konieczne jest też
uwzględnienie trzeciego przypadku, jakim jest łączne wystąpienie x i y.
Analiza bramy GOR2 dla przypadku, gdy na zdarzenie wyjściowe Z nałożony jest
warunek duration(z) > t prowadzi do trzech zbiorów przyczyn:
{ x, y x  (X)  y  (Y)  occur(x)  occur(y)  adjacent( x, y ) 
duration(x) + duration(y) > t }
{ x x  (X)  occur(x)  duration(x) > t }
{ y y  (Y)  occur(y)  duration(y) > t }
Rozszerzenie metody analizy czasowej drzew błędów uwzględniającej przedstawiony
wyżej przypadek przestawiono w [GW97].

5.6. Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono metodę formalnej analizy drzew błędów obejmującą
zależności czasowe. Jest ona oparta o klasyczną metodę minimalnych zbiorów przyczyn.
Wprowadzono grafową reprezentację zależności czasowych oraz zdefiniowano algorytm
analizy oparty o analizę T-grafu. Podobna notacja grafowa była stosowana w pracy
[RRJ92] do wyznaczania ograniczeń czasowych w systemach rozproszonych.
Przedstawiono zastosowanie metody do wywodzenia minimalnych zbiorów przyczyn.
Prezentowany algorytm był podstawą do definicji narzędzia programowego opisanego
w Rozdziale 7.
Wyniki analizy pozwalają na zdefiniowanie czasowych wymagań bezpieczeństwa na
oprogramowanie. Mogą być również wykorzystane do przeprowadzenia oceny
bezpieczeństwa istniejącego już systemu. Uwzględnienie przez metodę zależności
czasowych umożliwia jej zastosowanie dla systemów czasu rzeczywistego.
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Rozdział 6. Analiza osiągalności hazardu
Jednym z celów analizy bezpieczeństwa jest identyfikacja scenariuszy prowadzących do
hazardu oraz ich uwarunkowań czasowych. Wyniki takiej analizy umożliwiają
zaprojektowanie systemu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy
wystąpią zdarzenia określone w minimalnych zbiorach przyczyn. Wystarczy bowiem
w dowolnym miejscu przerwać łańcuch zdarzeń prowadzący od przyczyn
podstawowych do hazardu. Wymaga to metody analizy obejmującej cały scenariusz,
a nie wyłącznie koncentrującej się na minimalnych zbiorach przyczyn.
W rozdziale przedstawiono zastosowanie sieci Petri do analizy osiągalności hazardu.
Przedstawiono zagadnienie transformacji specyfikacji drzewa błędów w model sieciowy
i zdefiniowano słownik modeli sieciowych dla typowych bram występujących
w drzewach błędów. Omówiono analizę osiągalności stanu sieci Petri i jej zastosowanie
do badania osiągalności hazardu. Przedstawiono przykład zastosowania metody.

6.1. Czasowe sieci Petri
Sieci Petri są powszechnie stosowanym modelem formalnym systemów. Pozwalają
również na analizę zachowania systemu z uwzględnieniem zależności czasowych
[Bowden96]. Dostępne są narzędzia umożliwiające symulację działania sieci, co
pozwala na wykonywanie eksperymentów polegających na modyfikacjach konstrukcji
systemu oraz obserwacji wpływu takich zmian na zachowanie systemu.
Znane są prace nad zastosowaniem sieci Petri w dziedzinie analizy bezpieczeństwa.
W pracy [LS87] tworzony jest sieciowy model systemu, a następnie analizowany jest
graf osiągalności obejmujący wszystkie możliwe stany systemu. Umożliwia to
identyfikację przejść ze stanów bezpiecznych do niebezpiecznych. W metodzie tej
modelowaniu podlega cały system. Inne podejście jest przedstawiane w niniejszej pracy.
Jako źródło informacji o zachowaniu systemu wykorzystywane są drzewa błędów
bądące prostszymi, częściowymi modelami systemu. Zastosowanie drzew błędów jako
podstawy do budowy modelu systemu pozwala na utworzenie modelu częściowego,
obejmującego tylko stany hazardowe i ich przyczyny. W niniejszej pracy stosowane są
czasowe sieci Petri [Magott86, MF76].
Czasowa sieć Petri (TPN) jest zdefiniowana jako szóstka N = <P, T, B, F, M0, SI>,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
P - skończony zbiór miejsc,
T - skończony zbiór tranzycji,
B - funkcja łuków wejściowych
B: P  T  {0, 1},
F - funkcja łuków wyjściowych
F: T  P  {0, 1},
M0 - znakowanie początkowe
M0: P  Nat,
SI - statyczna funkcja interwałowa (ang. static interval function)
SI: T  Q  (Q  {})
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Definicja TPN zostanie omówiona na przykładzie sieci przedstawionej na rys. 6.1.
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Rys. 6.1. Przykład czasowej sieci Petri.
Miejsca są reprezentowane przez kółka (opisane symbolami p1, p2, ...), tranzycje
natomiast przez kreski (oznaczone symbolami xs, xe...). Funkcje łuków wejściowych i
wyjściowych określają, pomiędzy którymi miejscami a tranzycjami znajdują się łuki.
Łuki wejściowe prowadzą od miejsc do tranzycji, a wyjściowe od tranzycji do miejsc,
przy czym kierunek łuku zaznaczony jest za pomocą strzałki. Wartość funkcji łuków
równa 1 oznacza, że pomiędzy danym miejscem a tranzycją znajduje się łuk.
Znakowanie początkowe przypisuje każdemu miejscu w sieci liczbę naturalną
oznaczającą liczbę znaczników w danym miejscu. Na rys. 6.1 w miejscach p1 i p2
znajduje się po jednym znaczniku, pozostałe miejsca są puste. Statyczna funkcja
interwałowa SI jest interpretowana w następujący sposób: dla danej tranzycji ti: SI(ti) =
<SEFTi, SLFTi>, gdzie SEFTi(SLFTi) oznacza odpowiednio najwcześniejszy
(najpóźniejszy) czas odpalenia tranzycji ti. Czasy SEFTi, SLFTi są nieujemnymi liczbami
rzeczywistymi. Odpalenie tranzycji staje się możliwe gdy we wszystkich miejscach
połączonych z tranzycją łukami wejściowymi pojawią się znaczniki (to znaczy, tranzycja
jest gotowa). Tranzycja jest odpalana w przedziale czasu od SEFTi do SLFTi od
momentu gotowości tranzycji. Moment odpalenia tranzycji w ramach przedziału jest
określany w sposób niedeterministyczny.
Dla przykładu pokazanego na rys. 6.1 przyjęto następujące przedziały odpalenia
tranzycji:
SI(xs) = SI(ys) = <0, >,
SI(zs) = <0, 0>,
SI(xe) = <txmin, txmax>,
SI(ye) = <tymin, tymax>,
SI(ze) = <tzmin, tzmax>,
SI(d) = <tGmin, tGmax>
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6.2. Transformacja specyfikacji drzewa błędów do
modelu sieciowego
Model czasowej sieci Petri może być stosowany do opisu drzewa błędów. Wymaga to
transformacji specyfikacji drzewa błędów opisanego w ECSDM do modelu sieciowego.
Rozważając takie zastosowanie sieci Petri należy zwrócić uwagę na fakt, że w sieci nie
istnieje pojęcie struktury systemu. Nie są definiowane elementy ani ich atrybuty czy też
stany. Oznacza to, że część informacji zawarta w drzewie błędów nie będzie
wykorzystana w modelu sieciowym. Sieć jest modelem prostszym i obejmującym tylko
dynamiczne zachowanie systemu. Można spodziewać się, że analiza sieci będzie
prostsza w porównianiu do analizy pełnego sformalizowanego drzewa błędów.
Podstawowym zagadnieniem jest utworzenie sieciowego modelu zdarzenia drzewa
błędów. Przyjęto model przedstawiony na rys. 6.2. Interpretacja takiego modelu jest
następująca: zdarzenie X występuje w tych momentach czasu, gdy w miejscu x znajduje
się znacznik. Tranzycja oznaczona symbolem xe oznacza koniec akcji x. Czas zajścia tej
tranzycji wyznacza end(x). Tranzycja ta jest opisana przez przedział liczb rzeczywistych
oznaczających możliwy czas trwania akcji x. Tranzycja xs odpowiada momentowi
rozpoczęcia akcji x i moment jej wystąpienia jest równy start(x).
xe
x
xs

Rys. 6.2. Sieciowy model zdarzenia drzewa błędów.
Kolejnym krokiem transformacji specyfikacji drzewa błędów w model sieciowy jest
określenie modeli opisujących bramy. Przyjęto zasadę definiowania szablonów modeli
sieciowych dla poszczególnych rodzajów bram, co doprowadziło do powstania słownika
modeli dla różnych bram drzewa błędów. Jego zastosowanie polega na wybraniu ze
słownika odpowiadającego modelu dla każdej bramy danego drzewa, a następnie
uzupełnienie tego modelu o konkretne zależności czasowe. Poniżej przedstawiono
słownik szablonów modeli sieciowych dla wybranych bram opisanych w ECSDM.
Przyczynowa brama AND:
Brama opisuje zależność zdarzenia wyjściowego z od jego przyczyn x i y. Dla
spowodowania z wymagane jest jednoczesne wystąpienie zdarzeń x i y oraz ich
nakładanie się przez minimum czas tGmin. Oznacza to, że zdarzenie z występuje w czasie
<tGmin, tGmax> od momentu wspólnego wystąpienia x i y. Definicja bramy przyczynowej
typu AND wygląda następująco:
occur(z) 
occur(x)  occur(y)  duration(x  y) > tGmin 
max( start(x), start(y) ) + tGmin <= start(z) <=
max( start(x), start(y) ) + tGmax
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Sieć Petri odpowiadająca tak zdefiniowanej bramie jest podana poniżej:
ze

zs

xe

xs

d

ye

ys

Rys. 6.3. Model sieciowy przyczynowej bramy AND.
W definicji stosowane są następujące symbole:
 xs oraz xe reprezentują początek i koniec zdarzenia x (podobnie dla zdarzeń y i z),
 SI(xs) = <0,0>, SI(ys) = <0,0>, SI(zs) = <0,0>,
 SI(xe) = <txmin, txmax>, SI(ye) = <tymin, tymax>, SI(ze) = <tzmin, tzmax>. Przedziały
czasowe określają czasy trwania zdarzeń x, y oraz z.
 d jest tranzycją reprezentującą opóźnienie czasowe (różnicę czasową pomiędzy
wystąpieniem obu przyczyn hazardu x i y a skutkiem z ). SI(d)=< tGmin, tGmax>.
Przyczynowa brama OR:
Zdarzenie wyjściowe z jest spowodowane przez wystąpienie x lub y. Czasy t1 i t2
z przedstawionej poniżej definicji określają opóźnienie wystąpienia zdarzenia z
w stosunku do jego przyczyn.
occur(z) 
(  x  ( duration(x) > t1  start(x) + t1  start(z) ) 
(  y  ( duration(x) > t2  start(y) + t2 start(z) ).
Powyższej definicji bramy odpowiada sieć z rys. 6.4. Wprowadzenie osobnych tranzycji
d1 i d2 odpowiada logice bramy OR. Dla sieci zdefiniowano następujące przedziały
odpalenia tranzycji:
 SI(xs) = <0,0>, SI(ys) = <0,0>, SI(zs) = <0,0>,
 SI(xe) = <txmin, txmax>, SI(ye) = <tymin, tymax>, SI(ze) = <tzmin, tzmax>.
Przedziały czasowe określają czasy trwania zdarzeń x, y oraz z.
 SI(d1) = <t1, >, SI(d2) = <t2, >. Tranzycje d1 oraz d2 reprezentują opóźnienie
między wystąpieniem przyczyn a zdarzeniem wyjściowym.
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ze

zs

xe

d1

d2

ye

ys

xs

Rys. 6.4. Model sieciowy przyczynowej bramy OR.
Uogólniająca brama OR:
Zdarzenie wyjściowe z jest spowodowane przez dowolne ze zdarzeń x lub y. Istotną
cechą tego rodzaju bramy jest brak opóźnienia, co oznacza, że zdarzenie z wystąpi
natychmiast gdy pojawi się jego przyczyna. Gdy przyczyna się skończy, zdarzenie z
skończy się w tym samym momencie.
occur(z)  ( occur(x)  x = z ) 
( occur(y)  y = z )
ze

zs

xe

ye

xs

ys

Rys. 6.5. Model sieciowy uogólniającej bramy OR.
Stosowana jest też alternatywna definicja bramy uogólniającej - GOR2.
( occur(z)  (occur(x)  occur(y))) 
( occur(x)   occur(y)  z = x) 
( occur(y)   occur(x)  z = y) 
( occur(x)  occur(y)  adjacent(x, y) 
start(e) = min( start(x), start(y) ) 
start(e) = max( start(x), start(y) )
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ze
z
zs

<0,0>

ye

xe
y

x

ys
xs

Rys. 6.6. Model sieciowy bramy GOR2.



SI(xs) = <0,0>, SI(ys) = <0,0>, SI(zs) = <0,0>,
SI(xe) = <txmin, txmax>, SI(ye) = <tymin, tymax>, SI(ze) = <0,0>.

Uogólniająca brama AND:
Zdarzenie wyjsciowe z wystąpi dokładnie w tym momencie, gdy występować będą obie
przyczyny:
occur(z)  occur(x)  occur(y)  overlap(x, y ) 
max( start(x), start(y) ) = start(z) 
min( end(x), end(y) ) = end(z)
ze

zs

xe

ye

xs

ys

Rys. 6.7. Model sieciowy uogólniającej bramy AND.



SI(xs) = <0,0>, SI(ys) = <0,0>, SI(zs) = <0,0>,
SI(xe) = <txmin, txmax>, SI(ye) = <tymin, tymax>, SI(ze) = <0,0>.
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Przedstawiony powyżej słownik stanowi podstawę dla tworzenia sieci Petri opisujących
drzewa błędów. Dla każdej bramy konieczne jest dokładne sprawdzenie zależności
czasowych i zapewnienie, że są one uwzględnione w modelu sieciowym. Cały proces
jest systematyczny, w jednym kroku tworzony jest model jednej bramy. Błąd
w konstrukcji modelu może spowodować błędne wyniki analizy. Oznacza to, że proces
tworzenia modelu powinien być dokonany ze szczególną uwagą oraz sprawdzany pod
kątem zgodności z definicjami bram drzewa błędów.

6.3. Analiza osiągalności
Stany czasowej sieci Petri są reprezentowane przez pary S = <M,I>, gdzie M oznacza
aktualne znakowanie sieci (M: P  N), a I to dynamiczne interwały odpalania tranzycji.
Każdej tranzycji ti, której odpalenie jest możliwe dla znakowania M, przypisany jest
przedział <DEFTi,DLFTi> definiujący dynamiczny przedział odpalenia tranzycji.
Wartości określające dynamiczny przedział są zależne od aktualnego czasu w sieci.
W chwili , gdy tranzycja ti staje się aktywna, <DEFTi,DLFTi> = <SEFTi, SLFTi>.
Oznacza to, że w tym momencie przedział dynamiczny jest równy przedziałowi
statycznemu. Jeśli tranzycja ti pozostaje aktywna w momencie +’, wtedy dymaniczny
przedział odpalenia tranzycji jest określony następująco:
<DEFTi,DLFTi> = < max( 0, SEFTi ), SLFTi - ’ >
Ponieważ dziedzina czasu jest ciągła, liczba możliwych stanów sieci jest nieskończona.
Dla osiągnięcia skończonej reprezentacji stanów stosowane jest pojęcie klasy stanów
zaproponowane w [BM82]. Klasa stanów reprezentuje nieskończenie wiele stanów sieci.
Wszystkie stany osiągalne dla danej sieci mogą być przedstawione za pomocą
skończonej liczby klas stanów. Klasa stanów C jest zdefiniowana jako para C = <M, D>,
gdzie M to znakowanie sieci (takie samo dla wszystkich stanów należących do danej
klasy), a D to dziedzina odpaleń (ang. firing domain) tranzycji sieci. Dziedzina odpaleń
D jest reprezentowana przez zbiór równań liniowych. Jedno równanie określa przedział
czasowy odpalenia jednej tranzycji.
Aby zademonstrować pojęcie klasy stanu na przykładzie, zostanie zdefiniowana taka
klasa dla sieci z rys. 6.1. Znakowanie przedstawione na rysunku jest oznakowaniem
początkowym M0. Początkowa klasa stanów C0 = <M0, D0>, gdzie dziedzina odpaleń D0
jest charakteryzowana przez następujące nierówności:

0   xs   ,
0  ys  

gdzie

 x s ,  ys

oznacza względny czas odpalenia odpowiadajacej tranzycji xs lub ys.

Tranzycje mogą byc odpalone w dowolnej chwili zgodnie z dziedziną odpaleń.
Kolejnym krokiem jest analiza klas stanów sieci po odpaleniu każdej z możliwych
tranzycji. Osiągalne są te klasy stanów, których dziedziny odpaleń nie zawierają
sprzeczności. Dla klasy stanów C0 możliwe jest odpalenie dwóch tranzycji: xs oraz ys.
Rozpatrzone zostaną oba przypadki. Jako pierwsze, rozpatrzone zostanie odpalenie
tranzycji xs w chwili 0   x  . Odpalenie tranzycji powoduje zmianę oznakowania
f

s

sieci. Nowe oznakowanie M1 jest zdefiniowane przez znaczniki w miejscach p3 i p2:
M1(p3) = M1(p2) = 1   p  P  ( p  p2  p  p3 )  M1(p) = 0
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Dynamiczny interwał odpalania tranzycji ys jest wyznaczany w następujący sposób:

 DEFTy s , DLFTy s  =  max( 0, 0   xf ),    xf  0,  .
s

W przypadku tranzycji xe, uaktywnionej w chwili
zdefiniowany następująco:

s

 xf s ,

interwał odpalania jest

 DEFTxe , DLFTxe  =  SEFTxe , SLFTxe  = < txmin, txmax >.
Na podstawie powyższych definicji możliwe jest określenie klasy stanów C 1 = <M1,
D1>, gdzie D1 jest określone następującymi nierównościami:

0  y s  
tx min  x e  tx max
W drugim przypadku dla klasy stanów C0 następuje odpalenie tranzycji ys. Po odpaleniu
ys stan sieci należy do klasy C2 = <M2, D2>, gdzie M2 jest zdefiniowane:
M2(p1) = M2(p4) = 1   p  P  ( p  p1  p  p4 )  M2(p) = 0
a dziedzina D2 jest określona przez następujące nierówności:

0  x s  
ty min  y e  ty max
Ponieważ nierówności definiujace klasy C1 i C2 nie są sprzeczne, można stwierdzić, że
dla sieci o stanie początkowym należącym do klasy C0, osiągalne są stany w ramach klas
C1 i C2. W klasach C1 i C2 możliwe jest odpalenie dalszych tranzycji, wobec czego
proces analizy może być kontynuowany aż do wyczerpania zbioru osiągalnych klas
stanów albo osiągnięcia celu analizy. W tym przypadku celem jest zbadanie osiągalności
stanu, w którym znacznik znajduje się w miejscu p6.
Dla klasy stanów C1 jest możliwe odpalenie dwóch tranzycji: ys oraz xe. Definicja
tranzycji xe określa, że tranzycja ta musi być odpalona przed czasem txmax. Wobec tego
ograniczenia, jeżeli tranzycja ys ma być odpalona jako pierwsza, to musi to nastąpić
przed txmax (w przeciwnym wypadku, zgodnie z semantyką czasowej sieci Petri,
odpalone zostanie xe). Na tej podstawie możliwe jest stwierdzenie, że odpalenie
pierwszej tranzycji (xe lub ys) musi nastąpić w czasie 0  1  tymax.
W ogólnym przypadku tranzycja ti jest odpalana dla danego oznakowania M, jeżeli czas
i gotowości tranzycji do odpalenia spełnia warunek:
DEFTi  i  min { DLFTj | tj enabled by M }.

(*)

Jeżeli warunek ten jest sprzeczny z dynamicznym interwałem odpalenia tranzycji t i, to
odpalenie i jest niemożliwe i dany stan jest nieosiągalny.
Rys. 6.8 przedstawia graf osiągalności klas stanów dla sieci z rys. 6.1. Każdy węzeł
grafu odpowiada jednej klasie stanów opisanej przez oznakowanie oraz dynamiczne
interwały odpalenia tranzycji. Dla klasy stanów C4 odpalenie tranzycji d jest możliwe
tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek:
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tGmin <= txmax  tGmin <= tymax

(**)

Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to warunek odpalenia tranzycji d jest sprzeczny
z warunkiem (*).
Warunek (**) określa osiągalność klasy stanów C6. Klasa ta obejmuje stany ze
znakowaniem miejsca p6, które oznacza hazard w analizowanym drzewie błędów.
Prezentowany warunek jest więc warunkiem osiągalności hazardu dla oznakowania
początkowego M0.
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s
0 <=  y s <

xs
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1
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p ,p
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4
e
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Rys. 6.8. Graf osiągalności klas stanów sieci Petri.
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6.4. Przykład zastosowania metody modelowania
Metodę zastosowano do analizy drzewa błędów systemu palnika gazowego. Drzewo
błędów zostało zdefiniowane za pomocą sieci Petri (rys. 6.9).
Analiza sieci wykazała, że występowanie hazardu jest zależne między innymi od
wartości stałych tGmin, tGmax oraz t2. Dla pewnych wartości tych stałych hazard nie jest
możliwy. Jednym z warunków wystąpienia hazardu jest tGmin <= txmax. Warunek ten
oznacza, że zawór gazowy jest otwarty dłużej, niż czas potrzebny na osiągnięcie
niebezpiecznego stężenia gazu. Zaprzeczenie tego warunku pozwala stwierdzić, że
hazard nie wystąpi, jeżeli czas tx będzie zawsze mniejszy od tG. Oznacza to, że zawór
gazowy będzie systematycznie zamykany co pewien okres tak, aby przedział czasu, gdy
zawór jest otwarty, nigdy nie przekroczył wartości t G. Stanowi to ograniczenie wymagań
funkcjonalnych systemu. Decyzja wprowadzenia takiego zabezpieczenia jest więc
kompromisem pomiędzy funkcjonalnością a bezpieczeństwem systemu. Wymaga ona
rozpatrzenia wielu czynników wykraczających poza zakres tej pracy, jak również oceny
samego zabezpieczenia. Ocena taka jest możliwa gdy znana jest konstrukcja
zabezpieczenia - systemu mechanicznego, elektronicznego lub programowego, będącego
częścią oprogramowania systemu sterującego lub niezależnym podsystemem.
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Rys. 6.9. Czasowa sieć Petri dla drzewa błędów systemu palnika gazowego.
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6.5. Podsumowanie
W rozdziale pokazano zastosowanie czasowych sieci Petri do modelowania drzew
błędów oraz analizy osiągalności hazardu. Omówiono sposób modelowania zdarzeń
i bram drzewa błędów. Zaprezentowano metodę analizy osiągalności w czasowej sieci
Petri oraz jej zastosowanie do analizy bezpieczeństwa. Metoda ta pozwala na
uwzględnienie wpływu zależności czasowych na bezpieczeństwo systemu. W wyniku
identyfikowane są zależności pomiędzy zdarzeniami, których uwzględnienie podczas
projektowania systemu zwiększa jego bezpieczeństwo.
Prezentowaną metodę zastosowano dla przykładu systemu palnika gazowego.
Utworzono model sieciowy drzewa błędów na podstawie jego definicji ECSDM.
Wykonano analizę osiągalności hazardu.
W porównaniu do modelu ECSDM, model sieciowy ma prostszą składnię. Nie zawiera
informacji o strukturze systemu, opisuje jedynie jego zachowanie dynamiczne. Stanowi
więc abstrakcję modelu drzewa błędów ukierunkowaną na analizę zależności
czasowych. Zastosowanie tego modelu pozwoliło na wykorzystanie istniejących już
metod analizy osiągalności czasowych sieci Petri.
Analiza osiągalności hazardu pozwala na analizę całego scenariusza prowadzącego od
przyczyn podstawowych (zdarzeń będących liśćmi drzewa błędów) do hazardu. Dla
porównania, metoda minimalnych zbiorów przyczyn prezentowana w Rozdziale 5 daje
w wyniku tylko warunki dotyczące przyczyn podstawowych hazardu i nie pozwala na
analizę całego scenariusza. Obie metody razem uzupełniają się i pozwalają na
wszechstronną analizę bezpieczeństwa uwzględniającą uwarunkowania czasowe
systemu.
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Rozdział 7. Zastosowanie praktyczne opracowanych
metod
W rozdziale przedstawiono praktyczne zastosowanie proponowanych metod formalnej
analizy drzew błędów do systemu zabezpieczenia reaktora atomowego ESFAS
wykorzystywanego w elektrowni atomowej Krško w Słoweni. Omówiono również
narzędzie programowe wspierające analizę czasową drzew błędów przedstawioną
w Rozdziale 5.

7.1. Narzędzie generujące minimalne zbiory przyczyn
rozszerzone o czas
Formalna analiza drzew błędów może być efektywnie stosowana w praktyce tylko
wtedy, gdy stosowane są narzędzia wspomagające. W Rozdziale 5 opisano metodę
analizy i przedstawiono algorytm generacji minimalnych zbiorów przyczyn
rozszerzonych a czas. Na tej podstawie zaprojektowano oraz zaimplementowano
narzędzie wspomagające [Jarmuż96].

7.1.1. Opis narzędzia
Narzędzie zaprojektowano przy wykorzystaniu metodologii obiektowej OMT
[RBPEL91]. Utworzono dwie wersje programu:
 tekstową, działająca w każdym systemie operacyjnym wyposażonym w kompilator
ANSI C, pracująca w trybie wsadowym (to znaczy, bez interakcji z użytkownikiem),
 okienkową, działająca w środowisku graficznym MS Windows 3.1, 95 lub NT (rys.
7.2 pokazuje wykorzystanie narzędzia w środowisku Windows 95), zawierająca m.in.
dodatkowe moduły edycji specyfikacji drzewa błędów.
Ogólna struktura programu (w wersji okienkowej) przedstawiona jest na rys. 7.1.

specyfikacja ECSDM

edytor

parser

translacja

analiza

viewer

translacja

m.z.p. z warunkami
czasowymi

Rys. 7.1. Struktura programu wspierającego analizę czasową drzew błędów.
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Dane wejściowe do programu to definicje bram i zdarzeń drzewa błędów zawarte
w pliku ASCII. Są one opisywane w zmodyfikowanej notacji ECSDM, co wynika
z faktu, że format ASCII nie pozwala na stosowanie niektórych symboli
matematycznych. Zmodyfikowano też część deklarującą bramy drzewa błędów tak, aby
zawierała informacje o rodzaju bramy (np. OR lub AND). Specyfikacja może być
tworzona za pomocą dowolnego edytora tekstowego, lub zawartego w programie.
Specyfikacja jest wczytywana przez moduł parsera. Trzy zacienione moduły z rys. 7.1
odpowiadają za przekształcenia danych. Specyfikacja jest w pierszym kroku
przekształcana do postaci grafowej (ściśle ujmując: do struktur danych równoważnych
z reprezentacją grafową). Kolejnym krokiem jest generacja minimalnych zbiorów
przyczyn rozszerzonych w warunki czasowe zgodnie z algorytmem przedstawionym
w Rozdziale 5. Wyniki analizy są przekształcane do notacji ECSDM. Program
umożliwia przeglądanie wyników analizy (bez możliwości ich modyfikacji), zapisanie
w pliku oraz wydruk. Rys. 7.2. przedstawia przykładowe okienko programu podczas
analizy drzewa błędów systemu palnika gazowego.

Rys. 7.2. Przykładowe okienko narzędzia wspomagającego analizę.
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Rys. 7.3. Okienko interakcyjnego systemu pomocy.
Program zawiera edytor specyfikacji umożliwiający jednoczesną pracę z wieloma
drzewami błędów. Interakcyjny system pomocy obejmuje składnię języka ECSDM (rys.
7.3). Algorytm analizy został oceniony jako efektywny dla drzew średniej wielkości.
Analiza drzewa błędów liczącego 31 bram trwała 21 sekund (na komputerze osobistym z
procesorem Pentium). W wyniku otrzymano 658 minimalnych zbiorów przyczyn,
z których każdy liczył od 4 do 9 zdarzeń. Dla drzew liczących ok. 50 bram czas analizy
na komputerze osobistym przekracza godzinę. W zastosowaniach przemysłowych
drzewa błędów liczą zwykle 30 - 50 bram, jednak tworzone są również drzewa liczące
100 bram. Oznacza to, że po dokonaniu pewnej optymalizacji algorytmu możliwe będzie
praktyczne wykorzystywanie takiego narzędzia do analizy drzew błędów w warunkach
przemysłowych.
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7.1.2. Zastosowanie narzędzia do analizy drzewa błędów palnika
gazowego
Narzędzie wykorzystano do analizy drzewa błędów systemu palnika gazowego. Wyniki
otrzymane porównano w wynikami otrzymanymi ręcznie. Stwierdzono, że program
wygenerował poprawne wyniki. Nie obeszło się bez wykrycia w ręcznej analizie drobnej
pomyłki. Świadczy to o trudności stosowania metody bez wsparcia narzędziowego.
Narzędzie wygenerowało minimalne zbiory przyczyn dla drzewa błędów. Każdy m.z.p.
jest przedstawiony jako zbiór zdarzeń oraz związany z nim enabling-condition.
Stosowana notacja jest zgodna z ECSDM, jedynie symbole logiczne nieobecne w kodzie
ASCII są reprezentowane w inny sposób (np. symbol && oznacza koniunkcję  ).
Wydruk z wygenerowanymi m.z.p. jest przedstawiono poniżej.
###########################################################
# Source file name: BURNER.CSD
# Analysis Date: Tue Sep 17 12:18:03 1996
# Fault Tree Analyzer for Windows Ver 2.1
# Copyright (c) 1996 P. Jarmuz
###########################################################
-------------------------Failure mode: 'gas_out'
-------------------------******************
Solution #1
******************
-----------Events:
-----------1) e7
2) e13
----------Conditions:
----------occur(e7) &&
occur(e13) &&
overlap(e7,e13) &&
duration(e7) > Tz + Tg &&
duration(e13) > Tg &&
duration(e13,e7) > Tg
******************
Solution #2
******************
-----------Events:
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-----------1) e7
2) e12
----------Conditions:
----------occur(e7) &&
occur(e12) &&
overlap(e7,e12) &&
duration(e7) > Tz + Tg &&
duration(e12) > Tg &&
duration(e12,e7) > Tg
******************
Solution #3
******************
-----------Events:
-----------1) e6
2) e13
----------Conditions:
----------occur(e6) &&
occur(e13) &&
overlap(e6,e13) &&
duration(e6) > Tz + Tg &&
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duration(e13) > Tg &&
duration(e13,e6) > Tg
******************
Solution #4
******************
-----------Events:
-----------1) e6
2) e12
----------Conditions:
----------occur(e6) &&
occur(e12) &&
overlap(e6,e12) &&
duration(e6) > Tz + Tg &&
duration(e12) > Tg &&
duration(e12,e6) > Tg
******************
Solution #5
******************
-----------Events:
-----------1) e5
2) e13
----------Conditions:
----------occur(e5) &&
occur(e13) &&
overlap(e5,e13) &&
duration(e5) > Tg &&
duration(e13) > Tg &&
duration(e13,e5) > Tg
******************
Solution #6
******************
-----------Events:
-----------1) e5
2) e12

----------Conditions:
----------occur(e5) &&
occur(e12) &&
overlap(e5,e12) &&
duration(e5) > Tg &&
duration(e12) > Tg &&
duration(e12,e5) > Tg
******************
Solution #7
******************
-----------Events:
-----------1) e10
2) e7
----------Conditions:
----------occur(e10) &&
occur(e7) &&
overlap(e10,e7) &&
duration(e10) > Tg &&
duration(e7) > Tz + Tg &&
duration(e7,e10) > Tg
******************
Solution #8
******************
-----------Events:
-----------1) e10
2) e6
----------Conditions:
----------occur(e10) &&
occur(e6) &&
overlap(e10,e6) &&
duration(e10) > Tg &&
duration(e6) > Tz + Tg &&
duration(e6,e10) > Tg
******************
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Solution #9
******************
-----------Events:
-----------1) e9
2) e7
----------Conditions:
----------occur(e9) &&
occur(e7) &&
overlap(e9,e7) &&
duration(e9) > Tg &&
duration(e7) > Tz + Tg &&
duration(e7,e9) > Tg
******************
Solution #10
******************
-----------Events:
-----------1) e9
2) e6
----------Conditions:
----------occur(e9) &&
occur(e6) &&
overlap(e9,e6) &&
duration(e9) > Tg &&
duration(e6) > Tz + Tg &&
duration(e6,e9) > Tg

******************
Solution #11
******************
-----------Events:
-----------1) e5
2) e10
----------Conditions:
----------occur(e5) &&
occur(e10) &&
overlap(e5,e10) &&
duration(e5) > Tg &&
duration(e10) > Tg &&
duration(e10,e5) > Tg
******************
Solution #12
******************
-----------Events:
-----------1) e9
2) e5
----------Conditions:
----------occur(e9) &&
occur(e5) &&
overlap(e9,e5) &&
duration(e9) > Tg &&
duration(e5) > Tg &&
duration(e5,e9) > Tg

7.2. Analiza systemu ESFAS
W ramach projektu badawczego ISAT (EC COPERNICUS Joint Research Project 1594
Integration of Safety Analysis Techniques) metody prezentowane w niniejszej pracy są
testowane i oceniane na podstawie ich zastosowania do analizy bezpieczeństwa
systemów przemysłowych. Przykładem takiego systemu jest system ESFAS.
Celem zastosowania metody do analizy systemu ESFAS było sprawdzenie adekwatności
przyjętego modelu formalnego drzewa błędów. Ocenie podlegała również efektywność
technik analizy i stosowalność ich wyników. Istniejące drzewo błędów systemu ESFAS
stanowiło punkt odniesienia podczas oceny wyników.
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7.2.1. Opis systemu ESFAS
System ESFAS (ang. Engineered Safety Features Actuation System) jest systemem
zabezpieczającym reaktor atomowy w elektrowni Krško (Słowenia) [ČKM94]. Jego
zadaniem jest uruchomienie odpowiednich zabezpieczeń w chwili, gdy reaktor osiągnie
stan niebezpieczny. Ogólny schemat systemu pokazano na rys. 7.4.

Rys. 7.4. Struktura systemu ESFAS.
Na rys. 7.4. można wyróżnić czujniki ciśnienia przesyłające sygnały do części systemu
analizującej dane i wysyłającej sygnał w przypadku przekroczenia przez mierzone
wartości limitu bezpieczeństwa. Rysunek przedstawia fragment systemu.
W rzeczywistości system posiada 18 urządzeń pomiarowych. Pełne drzewo błędów tego
systemu liczy ponad 200 zdarzeń. W pierwszym kroku przeprowadzono analizę
ogólnego modelu systemu ESFAS, którego diagram blokowy jest przedstawiony na
rys. 7.5.
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ESFAS_SI_Small
Train_A
CH1

Man_Act_A

Train_Logic_
A

CH2
CH3

Train_Logic_
B

CH4
Train_B

Man_Act_B

Rys. 7.5. Uogólniony diagram blokowy systemu ESFAS.
Jedną z cech systemu ESFAS jest nadmiarowość - każda wartość mierzona jest przez 3
lub 4 czujniki. Każdy sygnał jest niezależnie analizowany i porównywany w dwóch
osobnych kanałach. Każdy element mechaniczny spełnia wymagania fail-safe. Oznacza
to, że w przypadku awarii osiąga stan sygnalizacji niebezpiecznego zdarzenia. Na
przykład czujnik w przypadku awarii sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego zakresu
mierzonej wartości.
Systemy Train-Logic są odpowiedzialne za porównywanie sygnałów oraz
przeprowadzanie głosowania, jeżeli pomiary z czujników są różne. W przypadku
wykrycia stanu niebezpiecznego wysyłany jest sygnał automatic train. Powoduje on
uruchomienie mechanizmów bezpieczeństwa. Sygnał taki może być też niezależnie
wysłany przez operatora (ang. manual actuation).

7.2.2. Drzewo błędów systemu ESFAS
Drzewo błędów systemu ESFAS zostało wykonane przez Marko Čepina z JSI (Jožef
Stefan Institute, Lubljana, Słowenia). Drzewo było częścią analizy bezpieczeństwa
wykonanej na początku lat 90-tych. Obecnie system ten jest już użytkowany
w elektrowni atomowej Krško w Słowenii.
Prezentowane drzewo błędów zostało wykonane przy pomocy narzędzia RISK
SPEKTRUM. Przy jego użyciu wykonano też probabilistyczną analizę bezpieczeństwa.
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FAILURE TO ACTUATE
SI SIGNAL IN TIME
TA WHEN PRES.EX.SP.
E1 ESFAS_SMALL_SI

FAILURE TO ACTUATE

FAILURE TO ACTUATE

TRAIN A SI SIGNAL

TRAIN B SI SIGNAL

E2 SMALL_SI_A

E3 SMALL_SI_B

NO TRAIN A MANUAL

NO AUTOMATIC SIGNAL

NO TRAIN B MANUAL

NO AUTOMATIC SIGNAL

SI ACTUATION DUE TO

TRAIN A

SI ACTUATION DUE TO

TRAIN B

OPERATOR ERROR

OPERATOR ERROR

E4 MAN_ACT_FAIL_A

E5 NO_AUTO_SIGN_A

E6 MAN_ACT_FAIL_B

0

E7 NO_AUTO_SIGN_B
0

NO AUTO. TRAIN A SI

3/4 ANALOG CHANNELS

3/4 ANALOG CHANNELS

NO AUTO. TRAIN B SI

SIGNAL,WHEN RECEIV.

FAILURES

FAILURES

SIGNAL,WHEN RECEIV.

E8 AN_CH_FAILURES

E8 AN_CH_FAILURES

SI FROM 2+ ANAL.CH.

SI FROM 2+ ANAL.CH.

E9 TRAIN_A_FAILURE

E10TRAIN_B_FAILURE

0

0
>=3

ANALOG CHANNEL 1

ANALOG CHANNEL 2

ANALOG CHANNEL 3

ANALOG CHANNEL 4

FAILS TO ACTUATE

FAILS TO ACTUATE

FAILS TO ACTUATE

FAILS TO ACTUATE

WHEN PRESS. EX.S.P.

WHEN PRESS. EX.S.P.

WHEN PRESS. EX.S.P.

WHEN PRESS. EX.S.P.

E11 CH_1_FAILURE

E12 CH_2_FAILURE

E13 CH_3_FAILURE

E14 CH_4_FAILURE

0

0

0

0

Rys. 7.6. Uproszczone drzewo błędów systemu ESFAS.

7.2.3. Formalizacja drzewa błędów
Definicja drzewa błędów została sformalizowana z zastosowaniem procedury
przedstawionej w Rozdziale 4. Marko Čepin uczestniczył w tych pracach jako osoba
weryfikująca model formalny drzewa błędów. Jako przykład zamieszczono poniżej opis
formalizacji zdarzenia szczytowego drzewa błędów.
Proces formalizacji został przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 4.
Zdarzenie szczytowe drzewa błędów ”E1. ESFAS_SMALL_SI” zostało zdefiniowane
w następujący sposób:
failure to actuate SI signal in time TA when pressure exceeds the setpoint
W definicji podkreślono zwroty odnoszące się do elementów systemu. Stanowi to
podstawę do identyfikacji elementów:
SI signal
pressure
setpoint
time TA

- Safety Injection signal,
- state of the pressurizer,
- constant value of pressure,
- constant value of time interval.

Zdefiniowano przestrzeń stanów dla elementów systemu:
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SI_signal
Pressure
SetPoint
time_TA

SIGNAL - sygnał Safety Injection
NO_SIGNAL - brak sygnału SI
- liczba rzeczywista (od 0 do  [bar])
- liczba rzeczywista = 1.59 [bar]
- liczba rzeczywista = 2 [sekundy]
- 2 stany:

Warunki inicjalizacji systemu zostały jawnie zdefinowane:
when the system is initiated
Pressure < SetPoint
and SI_signal is in state NO_SIGNAL
W następnym kroku powyższe informacje zostały przedstawione w postaci formalnego
modelu zgodnie z notacją VDM [Jones90].
values SetPoint = 1.59,
time_TA = 2
state ESFAS_SMALL_SI of
SI_signal
: { SIGNAL, NO_SIGNAL },
Pressure : R
inv mk-ESFAS_SMALL_SI( SI_signal, Pressure ) 
0  Pressure  
init mk-ESFAS_SMALL_SI( SI_signal, Pressure ) 
Pressure < SetPoint 
SI_signal = NO_SIGNAL
Formalna definicja stanu jest podstawą do zdefiniowania zdarzeń drzewa błędów.
Zdarzenie E1 zostało zdefiniowane w następujący sposób:
E1( Time, t ) 
 e1_1  ( E1_1 ), e1_2  ( E1_2 ) 
overlap( e1_1, e1_2 ) 
end( e1_1 )  start( e1_2 ) + time_TA 
t  max( start(e1_1), start(e1_2) ) + time_TA
gdzie:
E1_1( Time , t )  ( SI_signal = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E1_2( Time , t )  ( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
Powyższa definicja oznacza, że hazard wystąpi, gdy ciśnienie przekroczy określoną
granicę (ang. setpoint) i przez czas TA nie pojawi się sygnał Safety Injection. Jednak nie
jest wymagane, aby czujniki tak długo sygnalizowały zbyt duże ciśnienie – system ma
sygnalizować nawet chwilowe przekroczenie granicy bezpiecznego ciśnienia. Zależność
ta jest pokazana na rys. 7.7.
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E1. ESFAS_SMALL_SI
E1_2. pressure exceeds the setpoint
E1_1. SI signal is not sent
time

time_TA

Rys. 7.7. Diagram czasowy zdarzenia E1. ESFAS_SMALL_SI.
W wyniku procesu formalizacji powstał model struktury systemu opisujący wszystkie
elementy systemu i ich stany.
values SetPoint = 1.59,
time_TA = 2
state ESFAS_SMALL_SI of
SI_signal
: { SIGNAL, NO_SIGNAL },
Pressure
: R,
TRAIN_A_SI_signal : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
TRAIN_B_SI_signal : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
TRAIN_A_manual_SI : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
TRAIN_B_manual_SI : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
Operator_error_A
: { ERROR, NO_ERROR },
Operator_error_B
: { ERROR, NO_ERROR },
automatic_TRAIN_A : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
automatic_TRAIN_B : { SIGNAL, NO_SIGNAL },
Channels_failures
: { CHANNELS_OK, CHANNELS_FAILURES },
channel_1
: { ANALOG_SIGNAL, NO_ANALOG_SIGNAL },
channel_2
: { ANALOG_SIGNAL, NO_ANALOG_SIGNAL },
channel_3
: { ANALOG_SIGNAL, NO_ANALOG_SIGNAL },
channel_4
: { ANALOG_SIGNAL, NO_ANALOG_SIGNAL }
inv ESFAS_SMALL_SI 
0  Pressure   
Operator_error_A = ERROR
 TRAIN_A_manual_SI = NO_SIGNAL 
Operator_error_B = ERROR
 TRAIN_B_manual_SI = NO_SIGNAL
init ESFAS_SMALL_SI 
Pressure < SetPoint 
SI_signal = NO_SIGNAL 
TRAIN_A_SI_signal = NO_SIGNAL 
TRAIN_B_SI_signal = NO_SIGNAL 
TRAIN_A_manual_SI = NO_SIGNAL 
TRAIN_B_manual_SI = NO_SIGNAL 
Operator_error_A = NO_ERROR 
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Operator_error_B = NO_ERROR 
automatic_TRAIN_A = NO_SIGNAL 
automatic_TRAIN_B = NO_SIGNAL 
Channels_failures = CHANNELS_OK 
channel_1 = NO_ANALOG_SIGNAL 
channel_2 = NO_ANALOG_SIGNAL 
channel_3 = NO_ANALOG_SIGNAL 
channel_4 = NO_ANALOG_SIGNAL
Definicje zdarzeń drzewa błędów:
E1_1( Time , t ) 
( SI_signal = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E1_2( Time , t ) 
( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E1( Time, t ) 
 e1_1  ( E1_1 ), e1_2  ( E1_2 ) 
overlap( e1_1, e1_2 ) 
end( e1_1 )  start( e1_2 ) + time_TA 
t  max( start(e1_1), start(e1_2) ) + time_T A
E2_1( Time , t ) 
( TRAIN_A_SI_signal = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E2_2( Time , t ) 
( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E2( Time, t ) 
 e2_1  ( E2_1 ), e2_2  ( E2_2 ) 
overlap( e2_1, e2_2 ) 
end( e2_1 )  start( e2_2 ) + time_TA 
t  max( start(e2_1), start(e2_2) ) + time_T A
E3_1( Time , t ) 
( TRAIN_B_SI_signal = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E3_2( Time , t ) 
( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E3( Time, t ) 
 e3_1  ( E3_1 ), e3_2  ( E3_2 ) 
overlap( e3_1, e3_2 ) 
end( e3_1 )  start( e3_2 ) + time_TA 
t  max( start(e3_1), start(e3_2) ) + time_T A
E4_1( Time, t )  ( TRAIN_A_manual_SI = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E4_2( Time, t )  ( Operator_error_A = ERROR )/( Time, t )
E4( Time, t )  ( E4_1  E4_2 )/( Time, t )
E5( Time, t )  ( automatic_TRAIN_A = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E6_1( Time, t )  ( TRAIN_B_manual_SI = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E6_2( Time, t )  ( Operator_error_B = ERROR )/( Time, t )
E6( Time, t )  ( E6_1  E6_2 )/( Time, t )
E7( Time, t )  ( automatic_TRAIN_B = NO_SIGNAL )/( Time, t )
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E8( Time, t )  ( Channels_failures = CHANNELS_FAILURES )/( Time, t )
E9_1( Time, t )  ( automatic_TRAIN_A = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E9_2( Time, t )  (
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_2 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_3 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL )
) / ( Time, t )
E9( Time, t )  ( E9_1  E9_2 ) / ( Time, t )
E10_1( Time, t )  ( automatic_TRAIN_B = NO_SIGNAL )/( Time, t )
E10_2( Time, t )  (
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_2 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_3 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL )
) / ( Time, t )
E10( Time, t )  ( E10_1  E10_2 ) / ( Time, t )
E11_1( Time, t )  ( channel_1 = NO_ANALOG_SIGNAL )/( Time, t )
E11_2( Time, t )  ( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E11( Time, t ) 
( E11_1  E11_2 )/( Time, t )
E12_1( Time, t )  ( channel_2 = NO_ANALOG_SIGNAL )/( Time, t )
E12_2( Time, t )  ( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E12( Time, t ) 
( E12_1  E12_2 )/( Time, t )
E13_1( Time, t )  ( channel_3 = NO_ANALOG_SIGNAL )/( Time, t )
E13_2( Time, t )  ( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E13( Time, t ) 
( E13_1  E13_2 )/( Time, t )
E14_1( Time, t )  ( channel_4 = NO_ANALOG_SIGNAL )/( Time, t )
E14_2( Time, t )  ( Pressure  SetPoint )/( Time, t )
E14( Time, t ) 
( E14_1  E14_2 )/( Time, t )
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Definicje bram drzewa błędów:
M(G1(E2,E3,E1)) 
 e  (E1)   f  (E2), g  (E3) 
start(e) = max( start(f), start(g) )  overlap( f, g ) 
end(e) = min( end(f), end(g) )
M(G2(E4,E5,E2)) 
 e  (E2)   f  (E4), g  (E5)
start(e) = max( start(f), start(g) )  overlap( f, g ) 
end(e) = min( end(f), end(g) )
M(G3(E6,E7,E3)) 
 e  (E3)   f  (E6), g  (E7)
start(e) = max( start(f), start(g) )  overlap( f, g ) 
end(e) = min( end(f), end(g) )
M(G4(E8,E9,E5)) 
 e  (E5)   f  (E8)  (E9)  e = f
M(G5(E8,E10,E7)) 
 e  (E7)   f  (E8)  (E10)  e = f
M(G6(E11,E12,E13,E14, E8)) 
 e  (E8)  (
 f  (E11), g  (E12) , h  (E13) 
start( e ) = max( start(f), start(g), start(h) )  overlap( f, g, h ) 
end( e) = min( end(f), end(g), end(h) )
  f  (E11), g  (E12) , h  (E14) 
start( e ) = max( start(f), start(g), start(h) )  overlap( f, g, h ) 
end( e) = min( end(f), end(g), end(h) )
  f  (E11), g  (E13) , h  (E14) 
start( e ) = max( start(f), start(g), start(h) )  overlap( f, g, h ) 
end( e) = min( end(f), end(g), end(h) )
  f  (E12), g  (E13) , h  (E14) 
start( e ) = max( start(f), start(g), start(h) )  overlap( f, g, h ) 
end( e) = min( end(f), end(g), end(h) )
)
Powyższe formalne definicje zdarzeń oraz bram tworzą pełną specyfikację drzewa
błędów systemu ESFAS. Powyższy model został poddany szczegółowej analizie pod
względem jego poprawności oraz zgodności z rzeczywistym systemem. Analiza ta,
wykonana przez Marko Čepina (Słowenia), wykazała zgodność zachowania
reprezentowanego przez formalną definicję drzewa błędów z rzeczywistym systemem.
Jako zalety podejścia określono precyzyjny proces formalizacji drzewa błędów.
W trakcie tego eksperymentu obecność osoby dobrze znającej system okazała się
niezbędna, gdyż napotkano na wiele szczegółowych pytań dotyczących konstrukcji
systemu.
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W kolejnym kroku prac dla drzewa błędów systemu ESFAS wygenerowano minimalne
zbiory przyczyn rozszerzone o czas. Przykład definicji takiego zbioru przedstawiono
poniżej
{ e9, e10, e4, e6  e9  (E9), e10  (E10), e4  (E4), e6  (E6) 
overlap( e9, e10, e4, e6 ) 
duration( e9  e10  e4  e6 )  time_TA }
Warunek czasowy związany z m.z.p. może być przekształcony w wymaganie
bezpieczeństwa. Spełnienie poniższego warunku daje gwarancję, że zdarzenia danego
m.z.p. nie będą przyczyna hazardu:
 e  ( E )   occur(e)  duration( e ) < time_TA
gdzie:
E( Time, t )  (
automatic_TRAIN_A = NO_SIGNAL 
automatic_TRAIN_B = NO_SIGNAL 
( ( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_2 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_1 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_3 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_2 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL ) 
( channel_3 = ANALOG_SIGNAL  channel_4 = ANALOG_SIGNAL )
)
Operator_error_A = ERROR 
Operator_error_B = ERROR
)/( Time, t )
Powyższy warunek oznacza, że zdarzenie E nie powinno trwać dłużej niż czas time_T A,
gdyż w przeciwnym razie spowoduje wystąpienie hazardu. Pełna analiza systemu
ESFAS została przedstawiona w raporcie [WČ96].

7.3. Podsumowanie
Praktyczne znaczenie proponowanych metod można wykazać tylko poprzez
demonstrację ich zastosowania dla systemów przemysłowych oraz zapewnienie
automatyzacji procesu analizy. Niniejszy rozdział prezentuje wyniki prac w tym
zakresie.
Opracowano narzędzie wspomagające analizę formalną drzew błędów oparte o algorytm
przedstawiony w Rozdziale 5. Narzędzie generuje minimalne zbiory przyczyn wraz
z warunkami czasowymi na podstawie pliku zawierającego specyfikację drzewa błędów.
Utworzone środowisko umożliwia jednoczesną pracę z wieloma drzewami błędów:
tworzenie specyfikacji drzew, analizę i dokumentację wyników. Środowisko to działa
w systemie MS Windows. Wykonywano eksperymenty dla drzew błędów średniej
wielkości (do 40 bram). Narzędzie zostało użyte do analizy systemu ESFAS.
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System ESFAS jest systemem sygnalizującym niebezpieczny stan reaktora elektrowni
atomowej na podstawie pomiarów ciśnienia i temperatury. Jest on obecnie
eksploatowany w elektrowni Krško w Słowenii. System ten jest reprezentatywny dla
systemów zabezpieczeń stosowanych w elektrowniach atomowych. W trakcie jego
projektowania wykonano analizę bezpieczeństwa systemu, m.in. analizę drzew błędów.
W ramach projektu ISAT drzewo błędów systemu ESFAS zostało sformalizowane oraz
wykonano jego analizę czasową wykorzystując metody opisane w niniejszej pracy.
Ocenie podlegał model formalny opisujący drzewo błędów, wyniki analizy oraz
efektywność zastosowanych metod. Model ECSDM został oceniony jako adekwatny
i precyzyjny w opisywaniu zależności występujących w systemie. Proces formalizacji
był systematyczny, możliwe było wczesne określenie wszelkich trudności
interpretacyjnych, dzięki czemu były one szybko rozwiązywane. Analiza czasowa
rozszerza tradycyjną metodę minimalnych zbiorów przyczyn o zależności czasowe.
Dotychczas, takie zależności były analizowane najczęściej ręcznie i głównie intuicyjnie.
Narzędzie wspierające było bardzo pomocne w pracach nad systemem ESFAS. Czas
analizy drzewa systemu ESFAS wynosił ok. 3 sekund.
Ogólna ocena zastosowania metody formalnej do analizy systemu ESFAS była
pozytywna. Cele analizy bezpieczeństwa zostału osiągnięte. Systematyczność procesu
formalizacji drzewa oraz analiza formalna zapewniła wysoką jakość wyniku. Cenne
okazało się wsparcie narzędziowe samego procesu analizy oraz automatyczne
sprawdzenie poprawności specyfikacji drzewa błędów.
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Rozdział 8. Podsumowanie
Wraz z rozwojem technologii oraz coraz nowymi zastosowaniami systemów
komputerowych rosną wymagania jakości i rzetelności oprogramowania. W przypadku
systemów sterowania ważne jest, aby ich zachowanie nie doprowadziło do
niebezpiecznych wypadków. Wynika stąd potrzeba technik zapewnienia oraz oceny
bezpieczeństwa. Stopień komplikacji tworzonych systemów komputerowych oraz ich
odmienność od mechanicznych sprawia, że metody skuteczne dla innych technologii nie
mogą być bezpośrednio stosowane dla systemów zawierających oprogramowanie.
Aby metoda analizy bezpieczeństwa była skuteczna i mogła być stosowana w praktyce,
musi spełniać kilka warunków. Powinna obejmować cały system, gdyż bezpieczeństwo
nie jest tylko cechą oprogramowania. Dodatkowo musi uwzględniać czynnik czasu.
Wynika to z faktu, że komputerowe systemy sterujące to głównie systemy czasu
rzeczywistego. W takich przypadkach istotne jest zapewnienie, że reakcje komputera
pojawią się w określonych przedziałach czasowych. W celu zminimalizowania szansy
popełnienia błędu metoda analizy powinna być precyzyjna i jednoznaczna. Wparcie
narzędziowe jest konieczne dla zastosowania metody w praktyce przemysłowej.
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest metoda drzew błędów. Została ona
utworzona na początku lat 60-tych, a obecnie jest szeroko stosowana, szczególnie
w przemyśle nuklearnym oraz lotniczym. Celowo wybrano metodę już znaną.
Środowisko inżynierów bezpieczeństwa jest konserwatywne i skłonne do stosowania
sprawdzonych już metod. Metoda drzew błędów jest jedną z popularniejszych metod
i jej stosowanie jest wymagane przez wiele standardów. Celem pracy było rozszerzenie
i wzbogacenie metody FTA z zachowaniem jej dotychczasowych zalet, które
zadecydowały o jej popularności i szerokim zastosowaniu w praktyce przemysłowej.

8.1.

Osiągnięte wyniki

Główne wyniki pracy to:
1. zastosowanie formalnego modelu do opisu drzew błędów [GW94, GNW96],
2. opracowanie algorytmu formalizacji drzew błędów [GW95],
3. opracowanie algorytmu analizy czasowej drzew błędów [GW95a, GW96, GW97],
4. opracowanie metody analizy z wykorzystaniem czasowych sieci Petri [GMW95],
5. zaprojektowanie i implementacja narzędzia wspomagającego analizę czasową
[WG96a],
6. weryfikacja zaproponowanych metod przez analizę przykładowego systemu palnika
gazowego [WG96],
7. zastosowanie metody i narzędzia dla systemu przemysłowego ESFAS [WČ96].
Inne metody pozwalające na analizę czasową wywodzą się z technik modelowania
systemów informatycznych. Przykładem może być zastosowanie modeli obiektowych do
analizy bezpieczeństwa przedstawione w pracy [GN95]. Podstawową różnicą jest fakt,
że takie metody tworzą modele całościowe systemu oraz nie bazują na dotychczas
stosowanych technikach analizy bezpieczeństwa. Drzewa błędów natomiast stanowią
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częściowe modele systemu  w modelu są obecne tylko elementy związane relacjami
przyczynowo-skutkowymi z hazardem. Porównanie obu podejść znajduje się w pracy
[GNW96].
Zachowanie zgodności z tradycyjnymi technikami analizy bezpieczeństwa było jednym
z priorytetów pracy. Dla spełnienia tego warunku zdefiniowano systematyczny proces
formalizacji mający jako dane wejściowe tradycyjne drzewo błędów.
Podstawowym oryginalnym elementem rozprawy jest rozszerzenie metody drzew
błędów o specyfikację zależności czasowych oraz analiza tych zależności.
Prace dotyczące modelu formalnego drzew błędów, rozszerzenia metody o zależności
czasowe oraz procesu formalizacji wykonano w ramach projektu SHIP (CEC
Environment Programme, sub-theme: Major Industrial Hazards, project EV5V 103 Assessment of the Safety of Hazardous Industrial Processes in the Presence of Design
Faults). Podstawy formalne modelu bram drzew błędów zostały opracowane przez prof.
Janusza Górskiego (EFP) we współpracy z prof. Robinem Bloomfieldem (Adelard,
Wielka Brytania).
Prace dotyczące metod analizy formalnej drzew błędów wykonano w ramach projektu
ISAT (EC COPERNICUS Joint Research Project 1594 Integration of Safety Analysis
Techniques). W pracach dotyczących zastosowania sieci Petri do analizy drzew błędów
uczestniczył prof. Jan Magott (Politechnika Wrocławska). Analizę systemu ESFAS
wykonano przy współpracy prof. Boruta Mavko i Marka Čepina (Jožef Stefan Institute,
Słowenia). W pracach nad konstrukcją narzędzia wspierającego analizę czasową
uczestniczył student EFP Piotr Jarmuż.

8.2.

Ocena wyników

Jednoznaczność i precyzja analizy osiągnięta została przez zastosowanie:
 formalnej reprezentacji drzewa błędów oraz wyników analizy,
 systematycznego procesu formalizacji drzew błędów obejmującego weryfikację
modelu,
 formalnych metod analizy.
Automatyzacja procesu analizy objęła:
 opracowanie algorytmu generacji minimalnych zbiorów przyczyn rozszerzonych o
czas,
 wytworzenie prototypowego narzędzia implementującego opracowany algorytm.
Możliwość analizy zależności czasowych osiągnięto poprzez:
 zastosowanie modelu drzew błędów uwzględniającego zależności czasowe,
 opracowanie metody formalizacji drzew błędów obejmującej specyfikację zależności
czasowych,

94

8. Podsumowanie

 zastosowanie metod analizy osiągalności hazardu oraz generacji minimalnych
zbiorów przyczyn rozszerzonych o czas.
Wszystkie opracowane metody zostały zastosowane do analizy przykładowego systemu
palnika gazowego. Następnie zastosowano je do analizy systemu zabezpieczeń reaktora
atomowego ESFAS. Zdobyte doświadczenia potwierdzają przydatność przyjętego
modelu formalnego oraz zakresu analizy czasowej. Wskazane jest dalsze rozszerzenie
zakresu wsparcia narzędziowego zaproponowanych metod.
Ocena wyników pozwala stwierdzić, że teza pracy została uzasadniona.
Wszystkie osiągnięte wyniki przedstawione w pracy zostały opublikowane na krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w periodykach.

8.3.

Dalsze prace

Przedstawione prace są obecnie kontynuowane w ramach projektu ISAT trwającego do
czerwca 1997. Jednym z celów projektu jest ocena zastosowania opracowanych metod
w warunkach przemysłowych. Kontynuowane będą prace nad rozbudową narzędzi
wspomagających analizę. Planowane jest też zastosowanie analizy czasowej dla innych
technik, takich jak ETA (analiza drzew zdarzeń) lub FMEA. Analiza czasowa jest
jednym z elementów metody ETA - jest jednak obecnie wykonywana intuicyjnie
i nieformalnie. Oczekuje się, że zastosowanie jednolitej notacji formalnej dla większej
liczby metod analizy bezpieczeństwa pozwoli na ich integrację.
Należy podkreślić, że prezentowane prace związane z formalizacją drzew błędów
spotkały się z dużym zainteresowaniem:
 Prezentowany w niniejszej rozprawie proces formalizacji drzewa błędów oraz jego
analizy został wykorzystany do analizy bezpieczeństwa systemu medycznego
w Wielkiej Brytanii [TN96]. W pracy tej zastosowano metodę formalną LOTOS.
Łatwość dostosowania do innej metody formalnej świadczy o uniwersalności
podejścia prezentowanego w niniejszej rozprawie.
 Model formalny drzew błędów oraz analiza czasowa wzbudziły też zainteresowanie
EC JRC (European Community Joint Research Centre, Ispra, Włochy), instytutu
prowadzącego badania i prace wdrożeniowe w dziedzinie konstrukcji
oprogramowania dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem. JRC jest
producentem narzędzi programowych wspomagających analizę drzew błędów
[PCS93].
 Kolejną zainteresowaną instytucją jest też Daimler-Benz Research Laboratory
w Berlinie. Daimler-Benz Research prowadzi prace nad bezpieczeństwem systemów
komputerowych w zastosowaniach transportowych.
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Słownik terminów
Akcja (ang. action)
Wystąpienie zdarzenia (wystąpienie zdarzenia o określonym czasie rozpoczęcia
i zakończenia).
Analiza bezpieczeństwa (ang. safety analysis)
Proces mający na celu określenie stopnia bezpieczeństwa systemu oraz wpływ
poszczególnych elementów ma bezpieczeństwo całego systemu.
Analiza drzew błędów (ang. fault tree analysis)
Patrz drzewa błędów.
Analiza hazardu (ang. hazard analysis)
Proces identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i ich przyczyn występujących
w systemie; jeden z elementów analizy bezpieczeństwa.
Analiza ryzyka (ang. risk analysis)
Proces identyfikacji częstości i skutków zdarzeń niebezpiecznych występujących
w systemie; jeden z elementów analizy bezpieczeństwa.
Awaria (ang. failure)
Działanie elementu systemu lub elementu niezgodnie z jego specyfikacją;
spowodowane błędem projektowym lub błędem działania.
Bezpieczeństwo (ang. safety)
1. Własność systemu oznaczająca brak wypadków spowodowanych przez
użytkowanie systemu.
2. Własność systemu oznaczająca, że ryzyko związane z jego użytkowaniem nie
przekracza akceptowalnego poziomu.
Bezpieczne zatrzymanie (ang. fail-safe)
Własność systemu oznaczająca przerwanie misji systemu i zachowanie stanu
bezpiecznego w przypadku awarii.
Błąd (ang. error)
Stan wewnętrzny systemu będący odchyleniem od specyfikacji wymagań (to
znaczy od poprawnego zachowania systemu)
Błąd działania (ang. random failure)
Błąd wadliwego działania poprawnie skonstruowanych i wykonanych elementów
(np. pęknięcie śruby, awaria układu elektrycznego na skutek przegrzania).
Błąd projektowy (ang. design error)
Błąd popełniony w fazie konstrukcji systemu, polegający na wytworzeniu
elementu nie spełniającego przyjętych wymagań lub błędnym określeniu
wymagań bezpieczeństwa.
Brama (ang. gate)
Element drzewa błędów definiujący zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy
zdarzeniami drzewa błędów.

96

Słownik terminów

Cykl życia (ang. life-cycle)
Uporządkowany zestaw czynności związanych z wytworzeniem oraz obsługą
systemu/oprogramowania począwszy od etapu koncepcji systemu aż do
wycofania z użytkowania.
Cykl życia bezpieczeństwa (ang. safety life-cycle)
Uporządkowany zestaw czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i wykonywanych podczas wytwarzania, użytkowania i pielęgnacji
systemu/oprogramowania (patrz Rozdział 2).
Defekt (ang. fault)
Wada sprzętu lub oprogramowania będąca przyczyną wystąpienia błędu.
Drzewa błędów (ang. fault trees)
Drzewo błędów jest modelem zależności przyczynowo-skutkowych związanych
z występowaniem niebezpiecznego stanu (hazardu). Metoda drzew błędów (Fault
Tree Analysis - FTA) jest metodą analizy bezpieczeństwa systemu.
Hazard (ang. hazard)
Zdarzenie (stan systemu lub jego elementu) prowadzące w sposób bezpośredni do
wypadku (bezpośrednia przyczyna wypadku).
IEC 1508
Standard dotyczący
[IEC1508]).

bezpieczeństwa

systemów

komputerowych

(patrz

Minimalne zbiory przyczyn (ang. minimal cut sets)
Jedna z metod analizy drzew błędów. Najmniejsze zbiory zdarzeń powodujące
wystąpienie hazardu (patrz punkt 3.4.3).
m.z.p. - patrz minimalne zbiory przyczyn
Plan bezpieczeństwa (ang. Safety Plan)
Dokument opisujący proces osiągania bezpieczeństwa systemu, mechanizmy
weryfikacji bezpieczeństwa, zadania oraz kompetencje osób lub zespołów, zasady
dokumentowania prac, itp. [IEC1508].
Postać normalna ECSDM
Podzbiór notacji ECSDM wykorzystany do zdefiniowania
wyznaczania minimalnych zbiorów przyczyn w Rozdziale 5.

algotytmu

Predykat charakterystyczny zdarzenia
Predykat definiujący zależność pomiędzy występowaniem zdarzenia a stanem
systemu (patrz punkt 4.4.2).
Ryzyko (ang. risk)
Kombinacja szansy zaistnienia wypadku oraz jego konsekwencji.
Sieci Petri (ang. Petri nets)
Model matematyczny systemu stosowany w Rozdziale 6.
System (ang. system)
Zespół urządzeń, najczęściej wykonanych w różnych technologiach
współpracujących dla spełnienia określonej misji. W niniejszej pracy system jest
przedmiotem analizy bezpieczeństwa.
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System związany z bezpieczeństwem (ang. safety-related system)
System, w którym może wystąpić wypadek (system, który może być
niebezpieczny dla swojego środowiska).
T-graf (ang. T-graph)
Graf skierowany stosowany do reprezentacji zależności czasowych drzewa
błędów oraz analizy (Rozdział 5).
Wymagania bezpieczeństwa (ang. safety requirements)
Wymagania, których spełnienie zapewnia bezpieczeństwo
odpowiednim poziomie).

systemu

(na

Wymagania funkcjonalne (ang. functional requirements)
Wymagania, których spełnienie zapewnia systemowi możliwość spełnienia misji,
jednak bez gwarancji bezpieczeństwa.
Wypadek (ang. accident)
Niepożądane i nieplanowane zdarzenie w systemie powodujące straty (śmierć lub
zranienie ludzi, straty materialne, zanieczyszczenie środowiska, itd.); system
bezpieczny nie powinien dopuścić do występowania wypadków.
Zdarzenie (ang. event)
Element drzewa błędów oznaczający dowolny stan stan systemu.
Zdarzenie elementarne (ang. basic event)
Zdarzenie będące liściem drzewa błędów.
Zdarzenie szczytowe (ang. top-event)
Zdarzenie będące szczytem drzewa błędów - hazard.
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Dodatek A. Notacja graficzna metody FTA
Metoda drzew błędów (Fault Tree Analysis - FTA) jest jedną z najpopularniejszych
metod systemowej analizy bezpieczeństwa. Jest ona zdefiniowana w standardach
[IEC1025, NUREG81] oraz publikacjach [Leveson95].
Podstawowe pojęcia metody to zdarzenie (ang. event) oraz brama (ang. gate). Zdarzenie
jest szerokim pojęciem, ogólnie definiowanym jako stan systemu lub jego elementu.
Brama opisuje relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami. Przykład takiej
relacji jest przedstawiony na rys. A.1.
TOP-EVENT

niebezpieczne
stężenie gazu

zdarzenie szczytowe
brama

G1
E1

E2
jest dopływ gazu

nie ma płomienia

zdarzenie

G2
E3

E4
otwarty zawór

awaria zaworu

zdarzenie
elementarne

Rys. A.1. Przykład zdarzenia i bramy drzewa błędów.
G1 jest symbolem bramy, która opisuje zależność pomiędzy zdarzeniem szczytowym
TOP-EVENT a zdarzeniami E1 i E2. W konstrukcji drzewa błędów przyjęto zasadę, że
zdarzenie będące przyczyną znajduje się niżej, niż skutek. Na tej podstawie można
stwierdzić, że zdarzenia E1 i E2 są przyczynami zdarzenia TOP-EVENT. Drzewo
błędów przedstawia przyczyny zdarzenia będącego na jego szczycie (nazywanego topevent). Brama G1 oznacza relację AND (logiczne i). Zgodnie z tym oba zdarzenia E1
i E2 muszą wystąpić, aby spowodować wystąpienie zdarzenia TOP-EVENT. Brama G2
jest typu OR (logiczne lub). Zdarzenia, dla których nie są zdefiniowane żadne
przyczyny, nazywane są zdarzeniami elementarnymi. W drzewach błędów stosowane są
następujące symbole oznaczające poszczególne typy bram:
n/m
brama typu AND
(logiczne i)

brama typu OR
(logiczne lub)

brama typu n/m
(musi wystąpić n zdarzeń spośród
m zdarzeń wejściowych)

Rys. A.2. Symbole graficzne bram drzew błędów.
Szczegółowy opis metody drzew błędów znajduje się w normie [IEC1025]. W Rozdziale
3 opisano główne etapy metody FTA.
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Dodatek B. Notacja metody VDM
Dodatek B omawia notację VDM (ang. Vienna Development Method) stosowaną
w niniejszej pracy. Pełna definicja metody VDM znajduje się w pracy [Jones90].

B.1. Typy
W metodzie VDM stosowane są następujące typy proste:
B - zbiór wartości logicznych {true, false},
N - zbiór liczb naturalnych (0, 1, 2, 3, ...),
Z - zbiór liczb całkowitych (..., -2, -1, 0, 1, 2, ...),
R - zbiór liczb rzeczywistych.
Zdefiniowane są również typy złożone:
set of X - typ, którego elementami są zbiory elementów typu X,
seq of X - typ, którego elementami są sekwencje (listy) elementów typu X.
Typ rekordu (struktury) jest definiowany za pomocą operatora ::.
Typ-Rekord ::
pole1 : Typ1
pole2 : Typ2
..
Dla każdego typu można zdefiniować niezmiennik (inv) oraz wartość początkową (init),
na przykład:
Osoba ::
wiek
: N,
zarobki : R
inv mk-Osoba( wiek, zarobki ) 
zarobki  0
init mk-Osoba( wiek, zarobki ) 
wiek = 0  zarobki = 0

B.2. Operatory
Stosowane są operatory logiczne:


- negacja,



- koniunkcja,



- alternatywa,



- implikacja,



- równoważność,

oraz kwantyfikatory:
106

Dodatek B. Notacja metody VDM

 x  f(x) - istnieje takie x, że prawdziwe jest f(x),
! x  f(x)

- istnieje dokładnie jedno x takie, że prawdziwe jest f(x),

 x  f(x) - dla każdego x prawdziwe jest f(x).
Dla zbiorów stosowane są operatory:


- przynależności do zbioru,



- nieprzynależności do zbioru,



- zawierania zbioru.

Dla list stosowane są operatory:
hd

- głowa (pierwszy element) listy,

tl

- ogon (wszystkie elementy oprócz pierwszego) listy,

elems - zbiór zawierający wszystkie elementy listy,
len

- długość listy,

s(n)

- n-ty elementy listy s, gdzie n spełnia warunek: 1  n  len s.

Dla typu strukturalnego stosowane są operatory:
mk-

- konstruktor;
na przykład mk-Osoba( 17, 0 ) tworzy nowy obiekt typu Osoba,

.

- operator wyłuskania (kropka);
na przykład profesor.wiek zwraca wartość pola wiek profesora
(gdy profesor jest typu Osoba).

B.3. Stan
Specyfikacja stanu obejmuje wymienienie jego elementów oraz definicję niezmiennika
i stanu początkowego.
state Module_name of
elem1 : Typ1,
elem2 : Typ2
...
inv mk-Module_name( elem1, elem2, ... ) 
...
init mk-Module_name( elem1, elem2, ... ) 
...
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B.4. Funkcje i operacje
Funkcja jest przekształceniem dziedziny w zbiór wartości:
Funkcja : Dziedzina  Wartości
na przykład:
kwadrat : Z  N
kwadrat( x )  x  x
Jest to postać jawna definicji funkcji. Postać niejawna zawiera warunki początkowe
i końcowe:
pierwiastek( x : Z ) z : Z
pre
x0
post
zz=x
Operacje mogą zmieniać wartość stanu. Operacje zawierają klauzulę ext wyliczającą
elementy stanu, do których odwołuje się operacja. Jawnie określane jest, czy dany
element stanu jest modyfikowany (wr), czy też tylko odczytywany (rd). Jako przykład
zostanie przedstawiona operacja SZEF_NA_EMERYTURĘ oraz KONKURS:
state Firma of
szef
: Osoba
inni
: set of Osoba
inv mk-Firma( szef, inni ) 
 o : Osoba  o  inni  o.zarobki < szef.zarobki
init mk-Firma( szef, inni ) 
szef = mk-Osoba( 35, 3000 ) 
inni = { }
SZEF_NA_EMERYTURĘ
ext
wr
szef
: Osoba
wr
inni
: Osoba
pre
szef.wiek > 60
post
 o : Osoba 
o = KONKURS 
szef = o 
inni = inni - { o }
KONKURS kandydat : Osoba
ext
rd
inni
: Osoba
pre
inni  { }
post
 o : Osoba 
o  inni 
świetny_kandydat_na_szefa( o )
kandydat = o
gdzie świetny_kandydat_na_szefa jest funkcją:
świetny_kandydat_na_szefa : Osoba  B
108

Dodatek B. Notacja metody VDM

B.5. Specyfikowanie modułu
Specyfikacja w VDM może obejmować pojedyncze typy czy też funkcje, ale może też
tworzyć moduł. Moduł w VDM ma jawnie wydzielone części definiujące stałe, typy,
stan, funkcje oraz operacje (każdy z tych elementów wystąpić wiele razy lub wcale nie
wystąpić):
values
definicje-stałych
types
definicje-typów
state nazwa-stanu of
...
functions
definicje-funkcji
operations
definicje-operacji

B.6. Dowodzenie własności
Dowodzenie w VDM polega na stosowaniu reguł definiowanych jako para: hipoteza
i konkluzja. Reguły przedstawiane są w formie ułamka, z hipotezą nad kreską
i konkluzją niżej:
-I:

-E:

E1; E2
E1  E2

E1  E2
Ei

(1  i  2)

Oznaczenia -I oraz -E są nazwami reguł. Składa się z hipotezy (oznaczanej symbolem
h) oraz kolejnych kroków wnioskowania. Każdy krok polega na zastosowaniu jednej
reguły. Na prawym marginesie podawana jest stosowana reguła oraz relacje
wykorzystane w danym kroku dowodu.
from
h
1
2
3
4
5
infer

p(qr)
p
qr
q
r
pq
(pq)r

-E( h )
-E( h )
-E( 2 )
-E( 2 )
-I( 1, 3 )
-I( 5, 4 )

Wynik dowodu stanowi nową regułę:
-A:

E1  ( E 2  E3 )
( E 1  E2 )  E3
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