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1. WSTĘP  
 
Rozdział zawiera prezentację kontekstu pracy (p. 1.1), cel i tezę rozprawy (p. 1.2) oraz jej strukturę i 
zakres (p. 1.3). W p. 1.4 zawarto informację o zastosowanej notacji. 
 

1.1. Bezpieczeństwo systemów kolejowych  
 
Rośnie zakres i różnorodność funkcji sterujących systemów, które są realizowane za pomocą 
oprogramowania. W przypadku systemów sterowania ruchem kolejowym poprawność realizacji tych 
funkcji decyduje o efektywnym przejeździe taboru przez szlaki i węzły kolejowe oraz o 
przeciwdziałaniu kolizjom i wykolejeniom pojazdów. Krytycznym czynnikiem w realizacji misji 
bezpiecznego zarządzania ruchem taboru kolejowego staje się złożoność modeli systemów z 
oprogramowaniem w ich środowisku działania, która przejawia się poprzez [HeH96], [Kur00], 
[EgM99]: 

• złożoną strukturę programów do celów sterowania ruchem kolejowym,  
• różnorodność interakcji programu i jego środowiska, 
• złożone scenariusze zdarzeń związanych z reakcją systemu na uszkodzenia jego 

komponentów, 
• dynamikę środowiska wykonania programów,  
• podatność na trudne do wykrycia błędy specyfikacji oraz zaburzenia kodu ze strony 

środowiska użytkowania (szczególnie „trudnego” środowiska kolejowego). 
 
W trakcie eksploatacji systemu kolejowego trzeba liczyć się z możliwością uszkodzeń jego 
elementów. Niektóre uszkodzenia prowadzą do zagrożeń (a niektóre z tych zagrożeń do wypadków), 
inne do przerwania usługi, a jeszcze inne nie zakłócą funkcjonowania systemu (są tolerowane).  
 
Bezpieczeństwo jest atrybutem jakości systemu [Lev86]. Bezpieczeństwo nie jest mierzone wartością 
absolutną [Lev95] i jest definiowane w odniesieniu do pojęcia ryzyka: bezpieczeństwo, to (w 
aktualnym stanie lub stale) brak nieakceptowanego poziomu ryzyka [Iso9000], [EN126]. Ryzyko jest 
definiowane jako funkcja zagrożeń. Zagrożenie (ang. hazard) jest rozumiane jako taki stan systemu 
lub procesu, który w połączeniu z określonym warunkiem w środowisku umożliwia wystąpienie 
zdarzenia prowadzącego do niepożądanych skutków.  
 
Dla danego zagrożenia ryzyko zależy od 

• możliwego zakresu strat związanych z wystąpieniem tego zagrożenia, oraz  
• wynikającej z działania i użytkowania systemu częstotliwości wystąpienia tego zagrożenia. 

 
Bezpieczeństwo jest więc definiowane w odniesieniu do zewnętrznych skutków: zniszczeń 
środowiska, zniszczeń dobytku materialnego, a szczególnie utraty zdrowia lub życia ludzi. W 
odniesieniu do komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym podstawowe wymaganie 
bezpieczeństwa można sformułować następująco [Acruda]: 
 

„Dowolne uszkodzenie kolejowego systemu sterowanego komputerowo musi prowadzić do 
takiego stanu systemu, aby będący w interakcji z nim tabor kolejowy przechodził do lub pozostał 
w stanie bezpiecznym.”  

 
Stan bezpieczny to taki stan, z którego nie jest możliwe bezpośrednie przejście do stanu zagrożenia. 
 
Sukces projektu dotyczącego systemu z wymaganiami bezpieczeństwa zależy w znacznym stopniu od: 
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• zastosowania adekwatnych mechanizmów przeciwdziałania usterkom, oraz  
• dowodu poprawności konstrukcji systemu i procesu jego tworzenia względem wymagań, 

przepisów i norm w dziedzinie bezpieczeństwa.   
Argumentacja na rzecz bezpieczeństwa polega więc na pokazaniu, w jaki sposób „wbudowano” je w 
system [Gór99r]. Kluczową częścią dowodu bezpieczeństwa systemu jest identyfikacja zagrożeń, 
ocena związanego z nimi ryzyka oraz analiza możliwości obniżenia tego ryzyka. 
 
Pojawienie się w systemach oprogramowania rodzi nowe problemy, a szczególnie w zakresie: 

• modelowania komponentów programowych, ich zależności i potencjalnych rodzajów 
uszkodzeń (defekty programowe są usterkami projektowymi), 

• koincydencji usterek programowych z dodatkowymi usterkami sprzętowymi, błędami 
użytkowników lub operatorów lub specyficznymi wpływami środowiska, 

• wyjaśniania wpływu komponentów programowych na ich środowisko, 
• braku ciągłości (małe zmiany programu mogą prowadzić do dowolnie dużych zmian w jego 

zachowaniu). 
 
Bezpośrednią przyczyną zagrożeń są w niemal wszystkich przypadkach [Lev00]: 

• niekompletne lub niepoprawne założenia o działaniu systemu sterowanego lub o wymaganym 
zachowaniu systemu sterującego, 

• niekompletna specyfikacja zachowania dla wszystkich stanów systemu i warunków 
środowiska, 

• brak kompletnej specyfikacji reakcji bezpieczeństwa systemu lub niewiarygodna jej 
implementacja, 

• specyfikacja zachowania komponentu, która prowadzi do zagrożeń z punktu widzenia całego 
systemu (w jego środowisku), 

• specyfikacja zachowania oprogramowania wbudowanego, która zawiera niezamierzone 
rozszerzenia (potencjalnie prowadzące do zagrożeń) w stosunku do specyfikacji wymagań. 

 
Redukcja złożoności oprogramowania może być osiągnięta przez jego reprezentację w postaci 
struktury obiektów [OMA] i projektowanie systemu drogą kolejnych uściśleń. Formalizacja 
przygotowanych modeli systemów ma na celu podniesienie ich precyzji i jednoznaczności. W 
metodach formalnych poszukuje się precyzyjnych i efektywnych technik opisu i analizy systemów. 
Formalne techniki weryfikacji składają się z trzech części [HuR99]: 

• ram pojęciowych i języka do modelowania systemów, 
• języka specyfikacji własności, które mają być implementowane i weryfikowane, 
• metody weryfikacji mającej na celu ustalenie czy opis systemu spełnia specyfikację. 

 
Potrzebna jest metoda identyfikacji i oceny ryzyka pozwalająca na podejmowanie decyzji, które 
zredukują ryzyko do dozwolonego minimum w ramach przewidzianych dla danego projektu 
ograniczeń kosztów i czasu. Decyzje te powinny dotyczyć zarówno walidacji specyfikacji wymagań 
dla komponentów systemu (w odniesieniu do struktury, w którą będą wbudowane) jak i 
gwarantowanej wiarygodności (ang. dependability) [AvL00] implementacji tych specyfikacji. 

 
Celem inżynierii bezpieczeństwa jest przeciwdziałanie tym wypadkom, które można przewidzieć oraz 
minimalizacja skutków wypadków nieprzewidzianych poprzez implementację wymagań norm, 
zastosowanie właściwych metod i technik analizy i projektowania, posługiwanie się dobrymi 
praktykami w zakresie struktur systemów i prowadzenia projektu. Główne i ustabilizowane zasady w 
inżynierii bezpieczeństwa są następujące [Sch98], [Lev95], [Gór90], [BaL01]: 

• bezpieczeństwo systemu powinno być rozważane z perspektywy określonego (całego) 
systemu, jego wpływu na środowisko, a nie z perspektywy wyróżnionych komponentów lub 
np. tylko oprogramowania, 

• bezpieczeństwo powinno być wbudowane w system przez stałe analizy w trakcie jego cyklu 
życia (zagrożenia powinny być identyfikowane i rozwiązywane możliwie najwcześniej), a nie 
dodane do tego systemu po zakończeniu etapów wytwarzania, 
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• analizy są istotnym rozszerzeniem dotychczasowych doświadczeń i standardów gdyż 
umożliwiają identyfikację szerokiej gamy zagrożeń, a szczególnie tych, które nie wystąpiły w 
dotychczasowych systemach, 

• w inżynierii bezpieczeństwa istotną rolę odgrywają podejścia jakościowe, gdyż eliminacja 
zagrożeń poprzez właściwą konstrukcję wymaga identyfikacji zagrożeń na możliwe 
najwcześniejszym etapie wytwarzania, gdy informacja ilościowa jeszcze nie istnieje lub jest 
nieprecyzyjna, szczególnie dla komponentów programowych lub nowych komponentów 
elektronicznych, 

• inżynieria bezpieczeństwa powinna mieć szerszy zakres niż tylko uszkodzenia komponentów i 
wynikające stąd skutki (nie tylko uszkodzenia komponentów generują zagrożenia), 

• wymagania bezpieczeństwa mogą być w konflikcie z innymi wymaganiami (np. 
dostępnością). 

 
 

1.2. Cel i teza rozprawy  
 
Celem rozprawy jest opracowanie metody analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych 
stosowanych do sterowania ruchem kolejowym.  

 
Z rozprawą wiąże się teza, sformułowana następująco: 

 
Zintegrowane podejścia: modelowanie obiektowe, modelowanie i analiza formalna oraz analiza klas i 
skutków usterek umożliwiają efektywną analizę bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania 
ruchem kolejowym. 

 
Cel ten osiągnięto przez zaproponowanie metody OF-FMEA (ang. Object-oriented Formal FMEA), 
która wykorzystuje i integruje:  

• metodę modelowania obiektowego UML (ang. Unified Modelling Language), 
• metodę formalnej specyfikacji zachowania systemów CSP (ang. Communicating Sequential 

Processes), 
• metodę analizy skutków uszkodzeń FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis), 

oraz stosuje programowe narzędzie analityczne FDR1 (ang. Failures Divergence Refinement) do 
wspomagania procesu analizy formalnej. 

 
Metoda OF-FMEA umożliwia modelowanie i analizowanie skutków uszkodzeń systemów, których 
komponenty są zrealizowane przez oprogramowanie. Do specyfikowania i analizy systemu metoda 
OF-FMEA wykorzystuje aparat formalny i w ten sposób zapewnia wysoką precyzję specyfikacji i 
pewność odnośnie wyników analiz. Analizy są w znacznym stopniu zautomatyzowane (poprzez 
wykorzystanie narzędzia FDR) i dzięki temu metoda jest możliwa do zastosowania w stosunku do 
nietrywialnych przypadków. 
 
W celu potwierdzenia stosowalności i skuteczności metody OF-FMEA zastosowano ją w stosunku do 
rzeczywistego systemu dotyczącego sterowania ruchem kolejowym. Zrealizowane studium przypadku 
dotyczyło systemu blokady liniowej LBS (ang. Line Block System) i zostało przygotowane na 
podstawie rzeczywistego systemu sygnalizacji kolejowej budowanego w firmie Bombardier 
Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w Katowicach. 
 
 

                                                      
1 Sponsorem licencji na oprogramowanie FDR (por. Dodatek E) do celów badawczych w Katedrze Zastosowań 
Informatyki na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej była firma Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z 
o.o. (dawniej: Adtranz Zwus Sp. z o.o.) w Katowicach. 
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1.3. Struktura i zakres pracy  
Na rys. 1. przedstawiono diagram reprezentujący zakres tematyczny oraz strukturę niniejszej pracy. 
Diagram ten został wyrażony z pomocą notacji UML [BoR99].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
Rysunek 1. Struktura pracy wyrażona w notacji UML.

Praca 

Prezentacja problemu Rozdział 3: Bezpieczeństwo systemów 
sygnalizacji kolejowej 

Rozdział 2: Metody analizy 
bezpieczeństwa systemów z 
oprogramowaniem 

Prezentacja 
rozwiązania problemu

Rozdział 5: Formalizacja opisu 
architektury systemu 

Rozdział 6: Wprowadzenie do metody 
OF-FMEA 

Walidacja  i ocena 
zaproponowanego 

rozwiązania 

Rozdział 8: Studium przypadku: 
analiza bezpieczeństwa systemu LBS 

Rozdział 9: Zakończenie 

Literatura 

{Zawarto w nich dodatki uzupełniające 
prezentację:  
• słownik terminów,  
• wykaz akronimów i oznaczeń,  
• pełną specyfikację LBS,  
• opis notacji CSP, 
• opis narzędzia FDR} Materiały pomocnicze 

Teza i jej kontekst Rozdział 1: Wstęp 

Rozdział 4: Regulacje, normy i 
certyfikacja systemów kolejowych 

Rozdział 7: Opis metody OF-FMEA 



Metoda analizy bezpieczeństwa ...   

8 / 183 

 

1.4. Konwencje notacyjne przyjęte w pracy  
 
W pracy zastosowano notację UML (ang. Unified Modelling Language) w dwóch obszarach: do opisu 
systemów modelowanych i analizowanych za pomocą zaproponowanej metody OF-FMEA oraz do 
opisu samej metody i niektórych elementów dotyczących niniejszej pracy. Ponieważ środki 
modelowania UML wykorzystywane w pracy są obecnie powszechnie znane w środowiskach 
informatycznych, zrezygnowano z zamieszczania w pracy ich opisu. Zainteresowany czytelnik może 
sięgnąć np. do [UML1] lub [BoR99]. 
 
W prezentowanych w p. 8.2 i p. 8.3 kartach eksperymentów przyjęto następujące konwencje 
oznaczeń: 

• W  – wsadowy tryb przebiegu FDR 
• I  – interaktywny tryb przebiegu FDR 
•  – asercja jest spełniona 
• ×• – asercja nie jest spełniona (i znaleziony został kontrprzykład). 

 
Pozostałe konwencje notacyjne zostały przedstawione w Dodatkach zamieszczonych w pracy: 

• Słownik terminów jest zawarty w Dodatku A i (w zakresie terminów kolejowych) Dodatku 
C.2. 

• Wykaz akronimów i oznaczeń jest zawarty w Dodatku B. 
• Słownik danych modeli systemu LBS jest zawarty w Dodatku C.4. 
• Zestawienie wyjaśnień do elementów notacji CSP/FDR zawiera Dodatek D. 
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2. METODY ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW Z 
OPROGRAMOWANIEM  
 
Kluczowym problemem projektu rozwojowego dla systemu związanego z bezpieczeństwem jest 
ustalenie i interpretacja (por. [EN126]):  

• wymagań bezpieczeństwa oraz  
• czynników, które mogą prowadzić do ich niespełnienia w projekcie lub do ich naruszenia w 

zrealizowanym systemie.  
 
Wśród wspomnianych czynników są usterki, które mogą być wygenerowane w systemie lub w jego 
środowisku. Wymagania bezpieczeństwa nie mogą być naruszone nawet w przypadku wystąpienia 
zdefiniowanych klas usterek. Analiza bezpieczeństwa ma na celu ustalenie wymagań bezpieczeństwa 
oraz wykazanie, że system pozostaje bezpieczny nawet w sytuacjach wystąpienia określonych klas 
usterek. Środowisko dla analizy bezpieczeństwa przedstawiono na Rys. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Struktura środowiska dla analizy bezpieczeństwa. 

 
W kolejnych punktach tego rozdziału omówimy podstawowe metody analizy bezpieczeństwa 
systemów z oprogramowaniem praktykowane lub rekomendowane dla projektów rozwojowych w 
dziedzinie systemów kolejowych. 
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2.1. Zagrożenia i ich przyczyny  
 
Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń jest centralnym zadaniem analizy bezpieczeństwa systemu. Są to 
działania wykonywane w trakcie procesu Wstępnej analizy zagrożeń (por. Rys.3). Ich rezultaty są 
dokumentowane w Liście Zagrożeń Systemu (ang. System Hazard List). Zagrożenia z Listy są 
następnie analizowane w kierunku ich przyczyn, za pomocą metody FTA, opisanej w dalszej części 
tego rozdziału. W ten sposób zagrożenia są wiązane z usterkami będącymi ich przyczynami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3. Diagram aktywności opisujący proces Wstępnej analizy zagrożeń na podstawie norm kolejowych 
CENELEC.  
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Usterki dotyczą elementów składowych architektury systemu: komponentów systemu lub powiązań 
pomiędzy tymi komponentami. Model zależności pomiędzy pojęciami dotyczącymi uszkodzeń 
elementów architektury z perspektywy wewnętrznej (implementacji) i zewnętrznej (specyfikacji) 
przedstawia Rys. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 4. Definicja usterki (zgodnie z [Iso9000], [EN129], [Lap91]). 
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konstrukcji systemu (aby wyeliminować naruszenie bezpieczeństwa) lub może polegać na 
zaakceptowaniu wykrytych zagrożeń (z podaniem odpowiedniego uzasadnienia). Dokumentacja 

Niezgodność 

Wada 

Defekt Błąd 

Usterka 

Wymaganie 

aktywuje się  
jako 

1..* 

powoduje 0..* prowadzi do 

jest 
nie 

spełnia

Użycie 
względem

1 

1..* 
Model 

zachowania 
systemu 

1..* 

dotyczy 

wyraża

wyraża

Uszkodzenie 
komponentu 

klasyfikowana jako 

1..* 
1..* 

wynika z 

Perspektywa specyfikacji (norm  i użytkownika) 
systemu 

Perspektywa implementacji 
systemu 

Uszkodzenie 
systemu 

{Zamierzone lub 
wyspecyfikowane}



Metoda analizy bezpieczeństwa ...   

12 / 183 

przeprowadzonych analiz jest ważnym produktem metody FMEA i stanowi uzasadnienie 
stwierdzenia, że rozpatrywany system jest wystarczająco bezpieczny. Zadania procesu FMEA 
formułowane są następująco [Sch98]: 

• identyfikacja rodzajów uszkodzeń (usterek) komponentów w różnych trybach pracy systemu, 
• identyfikacja wpływu zidentyfikowanych wyżej uszkodzeń komponentów na inne 

komponenty oraz cały system, 
• ocena skutków tych uszkodzeń w środowisku systemu, 
• identyfikacja możliwych do zastosowania mechanizmów detekcji wystąpienia usterek,  
• wybór sposobu postępowania wobec rozpatrywanych uszkodzeń. 

 
Podstawowe i powszechnie stosowane wymaganie projektowe dla systemów kolejowych, aby żadna 
pojedyncza usterka systemu nie prowadziła do stanu zagrożenia, może być spełnione tylko wtedy, gdy 
usterka taka zostanie we właściwym czasie wykryta. Wykrycie jej wymaga odniesienia się do 
właściwego poziomu abstrakcji architektury systemu. Na poziomie tym muszą istnieć techniczne 
środki pozwalające na to, aby odpowiednie zdarzenia mogły być obserwowane, mierzone i porównane 
z ustalonymi kryteriami poprawności oraz środki umożliwiające zaprojektowanie właściwej reakcji na 
te zdarzenia.  
 
Warstwę komponentów architektury systemu, w stosunku do których prowadzimy identyfikację 
kompletnej listy ich usterek oraz projektujemy mechanizmy przeciwdziałania ich skutkom nazwiemy 
poziomem bazowym. Stosowana jest następująca strategia wyboru poziomu bazowego [Iec812], 
[Sho86], [doświadczenia własne]: 

• Poziom bazowy, to poziom takich komponentów, że  
- komponenty te już istnieją, lecz ich struktura wewnętrzna nie jest potrzebna do 

zrozumienia działania systemu; wystarczą do tego ich zewnętrzne własności oraz dane o 
ich wiarygodności, lub  

- komponenty te jeszcze nie istnieją lecz jesteśmy przekonani, że wymagania dotyczące ich 
własności są możliwe do zrealizowania. 

• W innym przypadku, każda usterka rozważona w analizie komponentu powinna być 
traktowana jako symptom pewnego procesu zachodzącego wewnątrz tego komponentu lub w 
jego środowisku. 

• Poziom bazowy, to poziom, na którym komponenty i ich interferencje „poddają się” 
formalizacji (a powstała specyfikacja, walidacji); uzgodniona jest interpretacja używanego 
alfabetu nazw dla obiektów i ich powiązań.  

• Na poziomie bazowym lub ponad nim istnieją techniczne środki pozwalające na to, aby 
sygnały związane z usterkami mogły być obserwowane i mierzone, a mechanizm reakcji 
systemu na nie mógł być zaprojektowany.  

• Nawet jeśli analiza wysokiego poziomu struktury systemu potwierdza jego bezpieczne 
zachowanie, należy rozważyć możliwość interakcji komponentów niższego poziomu 
mogących prowadzić do zagrożeń. 

• Jeśli funkcjonalność komponentów niższego poziomu jest bardziej prosta, ich struktura 
zrozumiała i nie zachodzi interferencja między tymi komponentami lub kanałami transmisji 
sygnałów pomiędzy nimi, to należy rozważyć ten poziom jako poziom bazowy analizy. (Krok 
ten może ułatwić uzasadnienie kompletności listy postulowanych usterek.) 

• Sprawdzić, czy dostępne są dane producentów (lub inne wiarygodne dane statystyczne) o 
usterkach komponentów niższego poziomu. 

 
Klasyczna FMEA została zdefiniowana w końcu lat 40. na potrzeby Armii USA w procedurze MIL-P-
1629 (z dnia 9.11.1949), a następnie w MIL-STD-1629A (USA Department of Defense, 1980) 
[Mil1629], jako technika „oceny niezawodności urządzeń poprzez wyznaczanie wpływu ich 
uszkodzeń na sukces ich misji oraz bezpieczeństwo personelu”. [Mil1629] jest dziś jednym z 
powszechnie znanych standardów metody FMEA, stosowanym do systemów dla administracji 
rządowej, wojska i w przemyśle nie tylko w USA. Od lat 60. jest on stosowany w przemyśle 
lotniczym i programach kosmicznych.  
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Podstawowe kroki metody FMEA w [Mil1629] są formułowane następująco: 

1.  Skonstruuj diagram bloków funkcjonalnych.  
2.  Użyj diagramu do identyfikacji rodzajów uszkodzeń.  
3.  Zidentyfikuj skutki uszkodzeń i oceń ich krytyczność.  
4.  Powtórz krok 2 i 3 dla potencjalnych skutków będących uszkodzeniami innych elementów.  
5.  Zidentyfikuj przyczyny uszkodzeń i częstotliwość ich wystąpienia.  
6.  Określ sposoby ujawnienia wystąpienia przyczyn.  
7.  Na podstawie 5. i 6., wylicz wartość ryzyka, tzw. RPN (ang. Risk Priority Numbers).  
8.  Oceń zagrożenia.  

 
Przebieg tej metody opisano następnie w normie międzynarodowej [Iec812], która stanowi dziś 
najbardziej popularne i ogólne wprowadzenie do FMEA. Identyfikacja architektury systemu, 
modelowanie zależności funkcjonalnych pomiędzy zidentyfikowanymi komponentami, zbudowanie 
zestawienia ich potencjalnych usterek, oraz identyfikacja propagacji błędów inicjowanych przez te 
usterki są podstawowymi działaniami FMEA. W technice tej zakłada się, że:  

• system składa się z komponentów (uszkodzenia których mogą wpływać na własności całego 
systemu), 

• usterki komponentów są identyfikowane w sposób systematyczny,  
• wpływ tych usterek na własności systemu jest poddany analizie, a wyniki tych analiz są brane 

pod uwagę w kolejnych decyzjach projektowych.  
 
Metoda FMEA jest zwykle używana w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i elektrycznych. 
Norma IEC 60812 [Iec812] podkreśla ograniczenia w zakresie analizy FMEA, gdy obejmuje ona 
oprogramowanie. W p. 2.2.1 stwierdza, że „FMEA może być także stosowana do analizowania 
oprogramowania oraz działania ludzi”, ale w p. 3.6.3: „Nieprawidłowe działanie spowodowane 
błędami oprogramowania lub nieodpowiednim oprogramowaniem powoduje skutki, których 
krytyczność zależy od projektu zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Przewidywanie takich błędów 
lub nieodpowiedniości oprogramowania oraz analiza ich skutków jest możliwa tylko w ograniczonym 
obszarze i wykracza poza zakres FMEA.” Tak więc norma uznaje, że w swojej klasycznej postaci 
metoda FMEA nie nadaje się do stosowania w odniesieniu do systemów z oprogramowaniem. 
 
Inne standardy, np. IEC 60812 i EN 50128 [EN128], rekomendują ograniczone stosowanie metody 
FMEA do oprogramowania. Rekomendacje w tym zakresie odnoszą się do komponentów sprzętowych 
systemów w celu rozszerzenia wymagań dla oprogramowania wbudowanego [Nasa201], [LaL91], a 
więc oprogramowanie jest traktowane jako jeden komponent i metoda FMEA nie sięga jego struktury. 
Bezpośrednie zastosowanie FMEA do oprogramowania napotyka na trudności i wymaga rozszerzeń i 
modyfikacji. Systemy komputerowe wprowadzają nowe typy uszkodzeń, które nie mogą być 
analizowane za pomocą tradycyjnych technik projektowych i analitycznych, takich jak FMEA. 
 
Modyfikacja metody FMEA zaproponowana z intencją zastosowania jej do oprogramowania jest 
znana pod nazwą SEEA - Software Error Effect Analysis [EN128]. Podejście do wykonania SEEA 
zostało zaprezentowane w [Noe94], gdzie oprogramowanie było reprezentowane za pomocą strumieni 
danych (nie ujawniając przepływu sterowania w systemie i kolejności aktywacji poszczególnych 
funkcji). Metoda ma na celu wprowadzenie ograniczeń bezpieczeństwa we wczesnych etapach 
rozwoju oprogramowania. Metoda polega na sprawdzaniu ścieżek danych, systematycznym 
poszukiwaniu potencjalnych błędów specyfikacji oraz ich eliminowaniu lub łagodzeniu przez 
zastosowanie właściwych technik unikania usterek lub mechanizmów ich tolerancji. W podejściu 
Schneider Electric, francuskiej grupy przemysłowej, na podstawie listy niepożądanych zdarzeń 
wynikającej z dotychczasowych (wcześniejszych) analiz SEEA identyfikowane są szczególnie 
krytyczne części oprogramowania i rekomendowane są kroki, które należy podjąć w celu uniknięcia 
potencjalnych uszkodzeń. Kontekst metody SEEA przedstawia Rys. 5. 
 



Metoda analizy bezpieczeństwa ...   

14 / 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 5. SEEA według Schneider Electric. 
 
W [PaM00] i [FeM94] sformułowano propozycję integracji SEEA z innymi technikami 
bezpieczeństwa stosowanymi w trakcie wytwarzania systemu. 
 
 

2.3. Metoda FTA  
 
FTA (ang. Fault Tree Analysis) [NRC2] polega na systematycznej identyfikacji przyczyn znanych 
zagrożeń. Podstawowym produktem analizy jest tzw. drzewo usterek.2 Drzewo jest tworzone z dwóch 
rodzajów elementów:  

• zdarzeń reprezentujących warunki, usterki lub stany systemu lub środowiska, i  
• bramek, które określają sposób wpływu (np., OR, AND, AND_z_PRIORYTETEM 3, NOT, 

XOR) zdarzeń niższego poziomu na zdarzenie wyższego poziomu w drzewie; najwyższe 
zdarzenie w drzewie (zdarzenie szczytowe) reprezentuje interesujące nas zagrożenie, którego 
przyczyn poszukujemy. 

  
Drzewo usterek jest pochodną struktury komponentów oraz własności komponentów systemu. 
Przykład fragmentu drzewa usterek zamieszczono na Rys. 6. 
 
W bardziej sformalizowanej dokumentacji drzewa usterek, zdarzenia opisane są przez predykaty 
wybranego języka specyfikacji na zmiennych stanu komponentów systemu [GóW95], [War97]. Może 
to stanowić podstawę do definiowania warunków dozoru (ang. guards) dla akcji specyfikujących 
reakcję systemu lub jego środowiska na odpowiednie kombinacje występujących usterek.  
 
Pierwszym krokiem metody FTA jest ustalenie układów takich komponentów, których jednoczesne 
uszkodzenie może prowadzić do zagrożenia. W drugim kroku tworzona jest argumentacja, że 
wszystkie takie układy zostały zidentyfikowane. Aby przeciwdziałać (jednoczesnemu) wystąpieniu 
usterek w kilku komponentach danego układu należy zapewnić i uzasadnić niezależność tych 
komponentów. To jest trzeci krok FTA. Wówczas wystąpienie usterki w jednym z komponentów 
takiego układu nie pociąga wystąpienia usterek w pozostałych komponentach.  
 
 

                                                      
2  Drzewo usterek jest specyfikowane za pomocą symboli graficznych, jak np. w [Iec1025] lub w postaci 
tekstowej-tabelarycznej, jak np. w [KaL01]. 
3 Zdarzenie wyższego poziomu drzewa zachodzi tylko wtedy, gdy odpowiednie zdarzenia niższego poziomu 
zachodzą w określonej kolejności. 
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Rysunek 6. Fragment drzewa usterek dla systemu z monitorem bezpieczeństwa (wizualizacja bramek według 
[Iec1025]). 
 
FTA umożliwia przeciwdziałanie znanym zagrożeniom o nieakceptowanym poziomie ryzyka. 
Przeciwdziałanie takie jest skuteczne jeżeli komponenty mające łączny wpływ na wystąpienie 
zagrożenia są niezależne. Należy więc rozważyć możliwe skutki błędu systematycznego 
prowadzącego do uzależnienia komponentów (uznawanych za niezależne). Częstotliwość 
jednoczesnego wystąpienia układu usterek komponentów niezależnych prowadzących do zagrożenia 
powinna być oszacowana i porównana z przyjętym kryterium akceptacji. Negatywny rezultat 
porównania wymaga odpowiedniej reakcji, np. podjęcie działań mających na celu wzrost 
niezawodności odpowiednich komponentów (zmniejszenie częstości wystąpienia ich usterek). 
 
W kroku czwartym FTA należy wykazać, że istnieje taki mechanizm ujawnienia i reakcji na każdą z 
pojedynczych usterek, iż: 

• reakcja niweluje wpływ usterki na rozpatrywane zagrożenie, 
• ujawnienie i reakcja zachodzą odpowiednio szybko, 
• mechanizm ujawniania i reakcji jest niezależny od komponentu, którego usterkę rozważamy 

(w szczególności propagacja konsekwencji usterki pierwszej nie uniemożliwi reakcji na 
powstające błędy). 

 
Według ENV 50129 [EN129], jeśli czas na wykrycie i zniwelowanie skutków określonej usterki jest 
akceptowany lub dana usterka nie prowadzi do zagrożenia, to należy rozważyć jej kombinację z drugą 
usterką, czy łącznie nie prowadzą one do zagrożenia oraz czy ich wykrycie i właściwa reakcja na ich 
wystąpienie jest możliwa. Teoretycznie możliwe jest zdarzenie jednoczesnego wystąpienia usterki 
jakiegoś komponentu, oraz usterki w jego niezależnym monitorze. Rozpatrując taką sytuację można 
podjąć decyzję w ramach następujących możliwości:  

• rozważany komponent jest wewnętrznie bezpieczny4, tzn. mamy prawo uznać, że jego usterka 
nie może wystąpić lub nie prowadzi do zagrożenia, 

• monitor rozważanego komponentu jest wewnętrznie bezpieczny, 
• monitor rozważanego komponentu blokuje funkcje tego komponentu w ten sposób, że 

działanie blokady prowadzi do osiągnięcia stanu bezpiecznego systemu, a jego usterka nie 
doprowadzi do usunięcia tej blokady, 

• projektowany jest dodatkowy układ monitorowania i reakcji dla współdziałającego 
                                                      
4  Określenie według EN 50129 (Annex B) [EN129]. 
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komponentu i jego monitora. 
Dalsze postępowanie może polegać na zwiększaniu niezawodności rozpatrywanych komponentów.  
 
Metodę FTA można podsumować następująco: 

1. Zdarzenia szczytowe drzewa usterek są zdarzeniami zidentyfikowanymi w analizie zagrożeń 
(obejmującej analizę doświadczeń dotyczących analogicznych systemów oraz metodę 
FMEA), udokumentowanymi w Liście zagrożeń systemu. 

2. Zdarzenia podstawowe powinny być mierzone poprzez ocenę częstości ich wystąpienia oraz 
ocenę ich skutków. 

3. Drzewa usterek reprezentują warunki konieczne do wystąpienia zagrożenia. 
4. Drzewa usterek mogą być udokumentowane za pomocą notacji według normy IEC 1025:1994 

lub za pomocą innej jasnej i równoważnej (np. tekstowej) notacji. 
5. Trudnym problemem związanym z FTA jest brak gwarancji, ze FTA pokazuje wszystkie 

możliwe (istotne) kombinacje, które prowadzą do analizowanych zagrożeń lub uszkodzeń 
systemu. 

 
Wersję analizy FTA dla oprogramowania przedstawiono w [Lev95] pod nazwą Software Fault Tree 
Analysis (SFTA). Zachowanie systemu komputerowego jest interpretowane za pomocą logiki kodu, w 
którym wyszukiwane są dane wejściowe i ścieżki prowadzące do niepoprawnego wyjścia. 
Postępowanie przypomina formalny dowód nie wprost: zakłada się, że niepoprawne wyjście 
rzeczywiście wystąpiło, a następnie pokazuje się, że to założenie prowadzi do sprzeczności (jest 
sprzeczne z zależnościami zdefiniowanymi w kodzie programu).  
 

2.4. Metoda HAZOP  
 
HAZOP (ang. Hazard and Operability Studies) jest systematycznym studium tego, jak mogą 
powstawać anomalie w projektowanym systemie i prowadzić do groźnych odstępstw od zamierzonego 
zachowania systemu. HAZOP używa zbioru słów kluczowych (ang. guide words), które zmuszają 
zespół analityków do rozważenia różnych odchyleń w wartościach atrybutów kanałów łączących 
komponenty systemu, jako potencjalnych przyczyn zagrożeń. Słowa kluczowe zidentyfikowane w 
[DS-58] do stosowania w przypadku analizy elektronicznych systemów programowalnych, to: no, 
more, less, part of, reverse, other than, early, late, before i after. Ich kombinacja z atrybutami kanałów 
takimi, jak wartość_parametru lub przepływ_strumienia_danych, daje opis odchyleń wskazujących 
analitykowi specyficzne przypadki, których wystąpienie i konsekwencje powinien rozważyć. W 
przypadku odchylenia uznanego za możliwe, zadawane są następne pytania w celu określenia kiedy 
może ono wystąpić oraz co można zrobić w celu redukcji ryzyka związanego z wynikającym stąd 
zagrożeniem.  
 
Metoda HAZOP jest czasem rozważana jako alternatywa dla FMEA w przypadkach, gdy identyfikacja 
licznych usterek komponentów sprawia trudności. HAZOP jest natomiast dominującą techniką w 
analizie błędów ludzi [Hus00]. W odniesieniu do oprogramowania analiza bazuje na diagramie 
przepływu danych lub innym podobnym modelu przetwarzania danych. Według [Hus00], pracy 
pokazującej HAZOP w identyfikacji anomalii interfejsu kolejowego systemu komputerowego, sukces 
zastosowania HAZOP zależy w znacznym stopniu od intuicji projektanta stosującego analizę. 
 
HAZOP polega na pracy zespołowej, w ramach której realizowany jest iteracyjny proces identyfikacji, 
badania i dokumentowania odchyleń dla każdego strumienia danych w proponowanej strukturze 
systemu. Wychodząc z przekonania, że: 

• podejście zespołowe jest kosztowne, oraz nie ma pewności, że ten koszt usprawiedliwia 
potencjalne korzyści, 

• spotkanie ma na celu tylko identyfikację zagrożeń, ale nie powinno proponować rozwiązań 
problemów, 



Metoda analizy bezpieczeństwa ... 

17 / 183 

w [McN94] proponuje się alternatywny proces znany jako SHARD (ang. Software Hazard Analysis 
and Resolution in Design). W procesie tym jednofazowe studium zespołowe jest zastąpione przez 
analizę trzy-fazową: 

• wykonanie analiz przez projektanta lub niezależnego analityka, 
• wykonanie indywidualnych przeglądów/weryfikacji tych analiz, 
• rozważenie wyników analiz i przeglądów przez zespół oceniający. 

 
Jedną z technik analizy zagrożeń adaptującą pojęcia techniki HAZOP (takie, jak słowa kluczowe, 
odchylenie, wyczerpująca analiza konsekwencji, inżynieria systemu) w automatyzowanej procedurze 
umożliwiającej analizę złożoności i logicznej natury oprogramowania jest Analiza odchyleń 
programowych (ang. Software Deviation Analysis) [Ree96].  
 

2.5. Metody formalne w analizie bezpieczeństwa 
 
Chociaż „ręcznie” pisane argumenty o poprawności i bezpieczeństwie systemów są powszechne w 
praktyce, często brakuje im koniecznego obiektywizmu i ścisłości. Problem ten jest szczególnie 
istotny w dziedzinie systemów komputerowych z wymaganiami bezpieczeństwa, np. w transporcie 
kolejowym. 
 
W projektowaniu systemów kolejowych po raz pierwszy zastosowano metody formalne około roku 
1988 [BlC00]. Opinię o potrzebie szerszego zastosowania metod formalnych w analizie systemów 
sygnalizacji kolejowej w celu podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa głosi szereg krajowych 
zarządów kolejowych (np. koleje brytyjskie [Mor96], niemieckie [EhO99], włoskie [BeF96], 
szwedzkie, duńskie lub japońskie [HiO99])5, zdobywające szerokie poparcie normy kolejowe 
CENELEC [EN126], [EN128], [EN129] oraz norma [DIN801]. Norma [EN128] w zakresie 
specyfikowania wymagań dla oprogramowania (Tabela A2) oraz w zakresie projektowania i 
implementacji oprogramowania (Tabela A4), mając na celu „uzyskanie specyfikacji jasnej i 
precyzyjnej”, rekomenduje zastosowanie metod formalnych, wymieniając dla przykładu CCS, CSP, 
HOL, LOTOS, OBJ, Temporal Logic, VDM, Z i B.  
 
Od lat 90. podejmowane są liczne badania w kierunku pozyskania wiedzy i doświadczeń w zakresie 
formalizacji analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych. Praca [Gór90] prezentuje metodę 
formalną, której celem jest analiza bezpieczeństwa systemu komputerowego z zastosowaniem logiki 
temporalnej. W [Rus93] model usterek rozróżniający dwie klasy usterek: usterki danych i usterki 
sterowania, jest zastosowany do systemu sterującego, którego specyfikacja formalna jest zrealizowana 
w notacji EHDM, rozszerzeniu języka logiki. Dowód twierdzenia dotyczącego maskowania 
zakładanych usterek był oparty o 93 lematy sprawdzane mechanicznie za pomocą narzędzia 
programowego wykonywanego na komputerze Sun Sparcstation. W [BeF94] zachowanie systemu 
specyfikowanego w notacji LOTOS jest dzielone na zachowanie normalne, gdy żadna usterka nie 
występuje, i zachowanie uszkodzenia, w którym jakaś z założonych usterek występuje. W celu 
sprawdzenia skuteczności mechanizmu tolerancji usterki rozważana jest relacja obserwacyjnej 
równoważności, definiowanej jako bisymulacja, między modelem zachowania normalnego a modelem 
zachowania uszkodzenia. Formalizację techniki FTA proponuje się w [GóW95], [War97], z 
zastosowaniem modelowania obiektowego i notacji Z oraz w [Han96], z zastosowaniem kombinacji 
Duration Calculus i VDM.  
 
Model matematyczny logiki zależnościowej wyprowadzony na podstawie interpretacji danych 
geograficznych systemu kolejowego w algebrze procesów CCS był w [Mor96] zastosowany jako 
podstawa analizy bezpieczeństwa (spełnienia warunku bezkolizyjności tras). W pracy stwierdzono, że 
rzeczywista wartość modelu matematycznego leży w: 

                                                      
5 Według informacji p. Bogdana Godziejewskiego (z European Rail Research Institute w Utrechcie, Holandia), 
dawniej (na początku lat 90-tych) także PKP. 
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• jednoznaczności założeń o warunkach w jakich następuje aktywacja usterek, oraz 
• udostępnianiu narzędzi do automatycznego wykazania, że modyfikacje architektury spełniają 

przyjętą specyfikację. 
 
Przykład zastosowania CSP i narzędzia FDR do weryfikacji bezpieczeństwa rozproszonych baz 
danych systemu zależnościowego sygnalizacji kolejowej pokazano w [Sim98]. W pracy tej baza 
danych ustalonej konfiguracji systemu sygnalizacji jest reprezentowana jako proces, którego kanały 
komunikacyjne odpowiadają obiektom tej konfiguracji (sygnalizatorom, zwrotnicom, sekcjom 
torowym lub definiowanym trasom), a komunikowane zdarzenia wskazują na zmiany stanów tych 
obiektów. Specyfikacja CSP pokazuje wymagane następstwo zmian stanów obiektów w konfiguracji. 
Wybór tego formalizmu i narzędzia uzasadniono zgodnością „reaktywnej i kompozycyjnej” natury 
takich baz z algebraicznym formalizmem CSP. Stwierdzono, że zastosowane podejście miało znaczny 
wpływ na redukcję złożoności implementacji. 
 
W [BoJ98] modelowany jest wpływ usterek sprzętowych na zachowanie oprogramowania UMS 
sterującego sekcją zmiany toru i kierunku jazdy pojazdów linii metra na stacjach końcowych. 
Językiem modelowania są Stochastyczne Sieci Petri [http://www.daimi.au.dk/PetriNets/ 
introductions/pn2000_introtut.pdf] oraz język i środowisko SCADE/LUSTRE [http://www-
verimag.imag.fr/SYNCHRONE/lustre-english.h]. W tym pierwszym specyfikowany jest model 
systemu, a w tym ostatnim zapisywane są własności systemu oraz założenia o zachowaniu 
środowiska. Narzędzie weryfikacji LESAR [http://www-verimag.imag.fr] pokazuje, czy model spełnia 
własności względem założeń o środowisku.  
 
Celem [Now98] było opracowanie metody analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz 
syntezy monitorów bezpieczeństwa tych systemów z wykorzystaniem modelowania obiektowego i 
notacji Z [Spi92]. 
 
Sprawdzanie modeli (ang. model checking) jest efektywną metodą analizy własności modeli 
formalnych. Technika ta została zaproponowana w [ClE81]. Polega ona na porównaniu dwóch 
obiektów, maszyny o skończonej liczbie stanów oraz własności przypisanej zachowaniom tej 
maszyny. Sprawdzenie modelu daje odpowiedź o spełnieniu przez zachowania modelu własności lub, 
gdy model własności nie spełnienia, kontrprzykład: ciąg przejść stanu zakończony naruszeniem 
własności. Zaletą techniki jest to, że może ona być zautomatyzowana oraz, że dla wielu formalnych 
notacji służących do opisu modeli istnieją już odpowiednie narzędzia sprawdzające. Problemem do 
rozwiązania jest to, że większość systemów z oprogramowaniem ma bardzo wiele osiągalnych stanów, 
a wraz ze wzrostem liczby komponentów i ich atrybutów gwałtownie rośnie liczba możliwych stanów 
modelu (tzw. eksplozja stanów). Prowadzi to do przekroczenia możliwości i zasobów systemów 
automatycznie sprawdzających przestrzeń stanów w celu weryfikacji spełnienia przez system zadanej 
własności. Podejście oparte na sprawdzaniu modeli zastosowano np. w  [BeF96] i [All97]. W tym 
pierwszym przypadku specyfikacja w notacji CCS systemu sygnalizacji kolejowej była rozważana w 
kontekście problemu eksplozji stanów. W drugim przypadku modelem była architektura 
oprogramowania opisana w języku Wright (bazującym na CSP), a sprawdzenie własności specyfikacji 
było wspierane narzędziem programowym FDR. 
 
Obecnie ocenia się, że sprawdzanie modeli jest zasadniczą techniką weryfikacji własności modeli 
formalnych możliwą do zastosowania w odniesieniu do nietrywialnych przypadków rzeczywistych 
[Rus99], [Rus01], [GlC02].  
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3. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI 
KOLEJOWEJ  
 
Rozdział zawiera prezentację ogólnej architektury systemów sygnalizacji kolejowej (p. 3.1), wzorce 
projektowe ukierunkowane na bezpieczeństwo (p. 3.2) oraz techniki zwiększania wiarygodności 
komponentów programowych stosowane w konstrukcji systemów kolejowych (p. 3.3). W p. 3.4 
zawarto informację o roli i strukturze przykładowego systemu sygnalizacji – samoczynnej blokady 
liniowej. 
 

3.1. Architektura systemów sygnalizacji kolejowej  
 
Historycznie, pokładowe systemy sterowania pojazdami szynowymi i systemy sygnalizacji były 
systemami niezależnymi i były konstruowane niezależnie. Wymagania większych prędkości pojazdów 
prowadziły do konieczności zastąpienia sterowania ręcznego przez sterowanie automatyczne, które 
umożliwiło automatyczne przejmowanie i analizę informacji o stanie szlaku kolejowego. Naciskowi 
na integrację systemów pokładowych i sygnalizacji (do zintegrowanych systemów sterowania ruchem) 
towarzyszy dziś postępująca integracja krajowych sieci kolejowych w Europie. Wynikają stąd nowe, 
międzynarodowe standardy dla systemów sterowania ruchem kolejowym6 (CENELEC) i nowe 
architektury systemów kolejowych (ERTMS). Trendem w projektowaniu systemów jest rozbudowa 
ich funkcjonalności i automatyzacja. Prowadzi to do wzrostu złożoności systemów i do nowych 
problemów bezpieczeństwa, w zakresie ich projektowania i zarządzania ich eksploatacją [Acruda]. 
Obserwuje się znaczny wzrost wykorzystania w tych systemach komputerów do zarządzania i 
przetwarzania informacji. Wprowadza to problemy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem 
oprogramowania oraz z oceną jego bezpieczeństwa. 
 
W realizowanych obecnie przez różnych producentów systemach sterowania ruchem kolejowym (srk) 
wyróżnia się kilka warstw funkcjonalności: 

• System centralny (dyspozytorski), 
• Systemy zależnościowe, blokujące (ang. interlocking systems), np. blokada liniowa, 
• Koncentratory, sterowniki grupowe (SG), 
• Moduły sterujące urządzeniami wykonawczymi, sterowniki obiektu (SO), 
• Urządzenia wykonawcze (sygnalizator świetlny, zwrotnica, ...), obiekty sterowane srk. 

 
System komputerowy lub sterownik programowalny może w tej strukturze realizować różne funkcje, 
mając w związku z nimi różny wpływ na bezpieczeństwo całego systemu. Warstwy niższe 
udostępniają podstawowe operacje dla funkcji bezpieczeństwa realizowanych przez warstwy wyższe. 
Bardzo ogólny schemat powiązania warstw takiego systemu przedstawiono na Rys. 7 poniżej.  

                                                      
6 Określenie ‘sterowanie ruchem kolejowym’ jest w środowisku kolejowym często zastępowane skrótem ‘srk’. 
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Rysunek 7. Zależności obiektów STEROWNIK, OBIEKT i OPERATOR. 
 
Jeden sterownik obiektu obsługuje jeden obiekt. Typowo, misja sterownika obiektu jest formułowana 
następująco: 

1. Realizacja sterowania obiektem (zmiana jego stanu) według zlecenia z systemu nadrzędnego. 
2. Monitorowanie aktualnych stanów obiektu i przekazywanie tej informacji do systemu 

nadrzędnego. 
3. Realizacja przejścia obiektu do wyznaczonego stanu bezpiecznego, jeśli zlecone sterowanie 

nie jest możliwe do wykonania. 
4. Przekazywanie obrazu stanu bezpiecznego do systemu nadrzędnego w przypadku niemożności 

realizacji opcji 3 lub wykrycia usterki krytycznej w obrębie SO (umożliwiając tym systemowi 
nadrzędnemu podjęcie właściwej reakcji bezpieczeństwa). 

 
Stan bezpieczny obiektu jest stanem, w którym obiekt jest poza kontrolą sterownika i wymuszony 
został stan lub zachowanie obiektu eliminujący zagrożenie lub umożliwiający systemom nadrzędnym 
taką eliminację. 
 
Kanałem sterowanie STEROWNIK oddziałuje na OBIEKT przekazując:  

• sygnały sterujące (czyli wielkości zmieniane w celu osiągnięcia pożądanego zachowania 
obiektu), i  

• sygnały zakłócające (krócej, zakłócenia, czyli wielkości zmieniane w niepożądany sposób). 
Kanałem pomiar OBIEKT oddziałuje na STEROWNIK (w sposób aktywny lub pasywny) przekazując 
informację o swoim stanie (odpowiedzi obiektu). STEROWNIK może otrzymywać także informacje 
od innych systemów nadrzędnych lub sterowników współpracujących. W szczególnym przypadku 
może to być układ sterownika grupowego i sterownika obiektu zwrotnicy lub sygnalizatora. 
 
Klasę systemów sterowania ruchem kolejowym można scharakteryzować jako obejmującą systemy: 

• z wymaganiami bezpieczeństwa, 
• reaktywne - systemy będące w ciągłej interakcji ze swoim środowiskiem oraz zakładające 

specyficzne zachowanie tego środowiska (jako warunek poprawności swojego własnego 
zachowania), 

• dla których wszystkie istotne zdarzenia nie występują w losowych momentach czasu, ale są 
podporządkowane predefiniowanemu scenariuszowi, 

• deterministyczne (ten sam ciąg sygnałów wejściowych zawsze prowadzi do tego samego 
ciągu sygnałów wyjściowych), 

• o złożonej interakcji różnych technologii, w tym zawierające komponenty programowe i 
komunikujące się z ludźmi, 

sterowanie 

pomiar

STEROWNIK 
OBIEKTU 

OBIEKT  
(z urządzeniem 
wykonawczym) 

OPERATOR 
lub System nadrzędny 
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• narażone na silne zakłócenia z różnych źródeł: EMC, mechanicznych, klimatycznych, 
systemów współpracujących, operatorów i obsługi 

• czasu rzeczywistego pobudzane zdarzeniami (ang. event-driven) tj. wymagające poprawnej 
odpowiedzi na sygnał wejściowy lub zaistniały warunek w ograniczonym okresie czasu; czas 
w systemach sterowania ruchem kolejowym pojawia się w czterech sytuacjach:  
- gdy system powinien odpowiedzieć na polecenia sterujące systemu nadrzędnego zmianą 

stanów urządzeń ,  
- gdy system powinien ujawnić zmianę stanu zajętości odcinka torowego i przekazać tę 

informację do właściwego systemu decyzyjnego, 
- gdy system powinien ujawnić powstałe w systemie błędy (niespójność danych) i 

zareagować na nie, 
- w komunikacji między komponentami, jako timeout: każdy komponent oczekujący 

określonego zdarzenia (np. odbioru lub nadania komunikatu) powinien mieć ustalony 
graniczny odcinek czasu związany z wystąpieniem tego zdarzenia, 

• rozproszone. 
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa stosowane w konstrukcji tych systemów obejmują [Acruda]: 

• nadmiarowość (ang. redundancy) sprzętową i programową,  
• zróżnicowanie (komponentów sprzętowych i funkcji oprogramowania), 
• nadmiarowość informacji (kodowanie sprzętowe i programowe), 
• wielokrotne porty wejścia i wyjścia, 
• stan bezpieczny w przypadku usterek (ang. fail-safe), 
• detekcję i obsługę błędów (sprzętową i programową), 
• samotestowanie (ang. selftesting), 
• nadzór czasu (ang. watchdog) sprzętowy lub programowy, 
• kontrolę uprawnień w trakcie dostępu (sprzętową i programową). 

 
Dla systemu sterowania ruchem kolejowym specyfikacje bezpieczeństwa dotyczą: 

• bezpieczeństwa funkcjonalnego - dostarczenia właściwych poleceń do urządzeń sterowania 
ruchem oraz informowania o ich stanie, 

• bezpieczeństwa strukturalnego - wiarygodności realizacji funkcji sterujących i utrzymania 
poleconego stanu, w tym ujawnienia we właściwym czasie usterek w systemie oraz właściwej 
reakcji na nie. 

 
Zakłada się, że realizacja stanu bezpiecznego systemów lub urządzeń srk powinna prowadzić do: 

• ograniczenia (zatrzymania) ruchu pojazdów, 
• utwierdzenia ustalonych ostatnio tras, 
• zlikwidowania skrzyżowań i osłaniania tras kolejowych, oraz 
• oczekiwania na procedurę serwisową (wyprowadzenia ze stanu bezpiecznego). 

 
Stan bezpieczny systemu sterowania ruchem kolejowym definiowany jest jako stan polegający na: 

• zablokowaniu dostępności systemu (nie realizowanie poleceń) z innych systemów lub od 
operatorów z wyjątkiem funkcji diagnostycznych, 

• osłanianiu obszaru wystąpienia usterki przez wskazania odpowiednich sygnalizatorów. 
Żadne zdarzenie wewnętrzne nie może prowadzić do zmiany tego stanu. 
 
Stan bezpieczny komponentu systemu sterowania ruchem kolejowym, to taki stan tego komponentu, 
który nie generuje zagrożeń w systemie, być może ograniczając funkcjonalność (lub dostępność) 
systemu. Relację komponentu w stanie bezpiecznym do reszty systemu ustalają następujące zasady: 

• Komponent generuje specjalną sekwencję zdarzeń zewnętrznych (obserwowalnych), która 
pozwala środowisku właściwie zinterpretować aktualny stan komponentu. 

• Nie powstają żadne zdarzenia wewnętrzne, które wyprowadzą ten komponent z jego stanu. 
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• Istnieje jedynie specjalna sekwencja zdarzeń zewnętrznych (obserwowalnych), generowanych 
przez środowisko, która wyprowadza ten komponent ze stanu bezpiecznego. 

 
Wystąpienie stanu bezpiecznego prowadzi do:  

• wygenerowania przez system obrazu stanu bezpiecznego (np. zapalenia czerwonego światła 
na sygnalizatorze z uszkodzonym sterownikiem), tj. stanu umożliwiającego w sytuacji 
zaistniałej usterki prawidłowe (eliminujące zagrożenia) zachowanie środowiska systemu, oraz  

• ustalenia takiego stanu komponentów sterujących systemu, który uniemożliwia 
wygenerowanie jakichkolwiek dalszych sygnałów sterujących do urządzeń. 

 
Parametry środowiska, w które wbudowany jest system sterujący mogą ulegać zmianom. Zakres tych 
parametrów, które należy monitorować jest wyznaczony przez związki między wymaganiami 
względem systemu (co system powinien robić) a założeniami dotyczącymi środowiska (jakie 
zachowanie środowiska jest możliwe lub gwarantowane). Jest istotne, aby zbiór modelowanych 
parametrów sprzężenia systemu i jego środowiska był kompletny, tj. aby dawał kompletny opis 
dynamiki tego układu. Jednym ze źródeł informacji o kompletności są normy oraz przewodniki 
najlepszych praktyk inżynierskich. Jeśli możliwa jest identyfikacja przewidywanych zmian 
środowiska wymuszających ewolucję systemu, to należy również pokazać w jaki sposób system 
będzie nadążał za tymi zmianami. Sposób ten będzie dotyczył w najprostszym przypadku działań 
obsługi (ludzi), a w bardziej zaawansowanym automatycznej samoobsługi (rekonfiguracji) systemu. 
 
Na Rys. 8 przedstawiono ogólny scenariusz działań w systemie i jego środowisku w sytuacji wykrycia 
usterki. 
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Rysunek 8. Diagram aktywności systemu i jego środowiska definiujący scenariusz bezpieczeństwa w przypadku 
usterki. 
 

3.2  Wzorce projektowe ukierunkowane na bezpieczeństwo 
 
Tolerancja usterek w systemie jest osiągana za pomocą dodatkowych komponentów programowych 
lub sprzętowych, które identyfikują usterki i korygują ich efekty [Sch93], [MaT01]. Mechanizm 
identyfikacji usterki umożliwia uruchomienie korekcji. Usterka jest przez ten mechanizm 
postulowana: 

• wprost, gdy ujawniony jest określony wzorzec zachowania bezpośrednio wiązany z określoną 
usterką (sprawdzenie sygnatury zachowania niepożądanego), lub  

• nie wprost, gdy ujawnione jest zachowanie uznane jako odbiegające od normalnego (brak 
zachowania pożądanego), anomalia (sprawdzenie sygnatury zachowania pożądanego, gdy 
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usterki nie mają jednoznacznej i stabilnej sygnatury, np., redukcja sprawności, zakłócenie 
danych z czujników lub rosnąca stopa błędów, które mogły być spowodowane usterką). 

Usługi systemu mogą być w ustalony sposób modyfikowane lub być takie same, jak przy braku 
usterek. Na poniższych rysunkach 9-12 pokazano przykładowe rozwiązania projektowe7 
ukierunkowane na bezpieczeństwo systemu sygnalizacji kolejowej [Wob86], [DIN801], [Acruda], 
[Sch98], [EcN99], [KaT00] i [doświadczenia własne]. Rozwiązania te mogą być wybierane ze 
względu na koszt, możliwość lub efektywność implementacji. Przyjmując zasadę zróżnicowania (ang. 
diversity) i niezależność komponentów (bazowego i nadmiarowego), zakłada się dalej, że jednoczesne 
uszkodzenie obu komponentów nie prowadzi do identycznego zachowania się tych komponentów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 9. Schemat „opakowania” dla komponentu podstawowego, zidentyfikowanego jako krytyczny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 10. Schemat kanałów współpracy kontrolera obiektu aktywnego i schemat współpracy kontrolera 
obiektu pasywnego.  
 

                                                      
7 Zwane w literaturze prymitywami atrybutowymi [BaK01]. 
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Rysunek 11. Wzorzec projektowy nadmiarowości różnorodnej A/M układu sterowania (ang. Actuator/fault-
Monitor channels pattern). Usterki procesu Transformacja danych są wykrywane na drodze samotestowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 12a. Struktura sterownika obiektu z komponentem nadmiarowym i blokadą (por. [EcN99]). 
 
 

SYSTEM NADRZĘDNY 
(Źródło danych sterujących)

OBIEKT STEROWANY  

Odbiór danych  

 
Transformacja  

danych  

Wyprowadzenie 
danych  

(Sterowanie)

 
Sprawdzenie 
integralności  

danych  

 
Monitor 

Odbiór 
danych  

(Czujnik)

Reakcja 
bezpie-

czeństwa 

STEROWNIK OBIEKTU 

Monitorowanie Aktualizacja 

Potwier-
dzenie 

sterowanie sensorblokada 

aktualizacja monitorowanie 

Komponent 
współpracujący 

 
Komponent A 

 
Komponent B 

potwierdzenie 
poprawności 

blokuj/ odblokuj wyjścia obiektu 

obiekt_odblokowany 

stan_obiektu 

wejście A 

wejście B 

 
 
 
 

System 
nad-

rzędny 
 

 
 
 
 

Obiekt 
stero- 
wany 

 

obiekt_zablokowany 

polecenie_sterujące 



Metoda analizy bezpieczeństwa ...   

26 / 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 12b. Struktura powłoki bezpieczeństwa (por. [KaT00]). 
 
 

3.3. Techniki zwiększania wiarygodności komponentów 
programowych  

 
Realizowanie przez komponent systemu funkcji związanej z bezpieczeństwem pociąga konieczność 
wsparcia jego misji przez komponenty współpracujące, stosowane w celu eliminowania zagrożeń lub 
zmniejszenia ryzyka, lub osiągnięcie właściwej jego wiarygodności (ang. dependability) [AvL00]. W 
przypadku dodatkowych komponentów współpracujących mówimy o środkach bezpieczeństwa (ang. 
safety measures). 

 
Środki bezpieczeństwa i techniki podnoszenia wiarygodności komponentów programowych na 
poziomie kodu programowego obejmują (por. [Lev95], [Lyu96], [DIN801], [NRC1], [Bro98], 
[Sch98], [Dou99], [Hła97])8: 

• Stosowanie wzorców projektowych, w których funkcje odczytu (czujnika stanów obiektu), 
generowania sygnału sterującego, zapisu (aktualizacji) sygnału sterującego, monitorowania 
stanów urządzeń, struktur danych lub wykonywania procesów są realizowane w niezależnych 
procesach (tak separowanych, aby uszkodzenie jednego z nich nie prowadziło do uszkodzenia 
drugiego lub oba uszkodzenia nie miały wspólnej przyczyny), zorganizowanych w taką 
strukturę, aby ujawnienie niespełnienia kryterium spójności sygnałów lub danych tej struktury 
było możliwe i mogło inicjować jej reakcję bezpieczeństwa (gdy ujawniona niespójność 
prowadzi do zagrożenia),9 

• ‘Run-time behaviour checking’: konstrukcja logicznego opakowania komponentu 
krytycznego, przejmującego komunikację pomiędzy komponentem a jego środowiskiem, 

                                                      
8 Zachodzi zbieżność celów lub implementacji wielu z wymienionych tutaj technik. Nie podejmujemy się tutaj 
ich klasyfikacji. 
9 Zależności w systemie, pomiędzy nadmiarowymi lub zróżnicowanymi komponentami, mogą być wprowadzane 
nie tylko poprzez projekt, ale także w działaniach obsługi, testowania i naprawy [Lev95]. 
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transparentnego dla użytkowników komponentu, za wyjątkiem przypadku, gdy opakowanie 
ujawni błąd lub naruszenie specyfikacji zachowania komponentu i sygnalizuje to 
środowisku10. Np. monitorowanie przepływu sterowania procesora za pomocą 
sygnaturowanych strumieni instrukcji, to technika testowania on-line, która polega na 
odpowiednim dzieleniu programu na małe podprogramy i dodawaniu do listy instrukcji 
opisujących te podprogramy sygnatur je charakteryzujących; w czasie normalnej pracy 
systemu sprzętowy analizator sygnatur oblicza bieżącą sygnaturę i porównuje ją z sygnaturą 
wzorcową).  

• Zapewnienie równowagi między sprzętowymi i programowymi mechanizmami zapobiegania 
zagrożeniom, niezależności barier i blokad bezpieczeństwa oraz mechanizmów 
zapobiegających przypadkowym i niezamierzonym zachowaniom sterowanego obiektu (ang. 
safety barriers, lockout, lockin and interlock mechanisms). 

• Wprowadzenie niezależnych procesów sprawdzających w celu  
- sprawdzania poprawności danych przekazywanych między modułami, spójności 

globalnych struktur danych, oczekiwanych czasów wykonywania modułów lub 
procesów, 

- komunikacji z programami koordynującymi moduły lub bezpośredniej koordynacji 
modułów, 

- informowania systemów nadrzędnych o stanie procesów, 
- inicjowania reakcji bezpieczeństwa. 

• Testowanie (podczas inicjalizacji, on-line, przy odczycie lub off-line) integralności pamięci 
ROM (sprawdzanie integralności programu lub danych przechowywanych w tej pamięci) 
uzupełnionej 

- bitem parzystości dla każdego słowa pamięci (danych lub adresu), 
- kodem Hamminga o odstępie co najmniej 4 dla każdego słowa pamięci (danych lub 

adresu), 
- sumą kontrolną przechowywaną jako dodatkowe słowo w ustalonym miejscu pamięci, 
- sygnaturą zawartości pamięci o długości pojedynczego słowa lub dwóch słów danych 

(kodem CRC), 
- drugą (nadmiarową), zanegowaną (lub w innym formacie) kopią zawartości pamięci, 

• Testowanie (podczas inicjalizacji, on-line, off-line) procesora (CPU), zaczynając test od 
najprostszych instrukcji procesora (np. instrukcji jump) i rozszerzając go stopniowo na 
używane przez aplikację instrukcje bardziej złożone, wykorzystując instrukcje dotychczas 
sprawdzone, 

• Pobudzanie układu nadzorczego (ang. watchdog timer) oraz generowanie dla modułów 
współpracujących znaczników lub kodów wskazujących na „kontynuację życia”, 

• Wypełnienie nie używanej pamięci programu przez instrukcje halt lub instrukcje 
(niedozwolone, a w konsekwencji) prowadzące do reakcji reset układu watchdog timer lub 
aktywujące funkcję wprowadzającą system w stan bezpieczny (jako ochrona przed 
niepoprawnymi skokami poza przestrzeń adresową programu), 

• Wznoszenie fizycznych lub logicznych barier pomiędzy obiektami, stanami, akcjami lub 
zdarzeniami w celu redukcji możliwości lub zapobieganiu wystąpienia nieuprawnionych 
oddziaływań, przejść lub inicjacji (ang. lockin, lockout, interlock), np. projektowanie 
programowych lub sprzętowych blokad dla utrzymania stanu bezpiecznego lub tworzenie 
gwarancji wzajemnego wykluczania się określonych zdarzeń, a także stosowanie rozwiązań 
uniemożliwiających ominięcie wzniesionych barier. 

• Stosowanie pałeczek (ang. token) programowych (tj. parametrów przekazywanych do 
wywoływanych procedur i sprawdzanych przez nie przed ich dalszym wykonaniem, czy 
wartość pałeczki potwierdza legalność ich wywołania, np. wskazując aktualny stan systemu 
lub moduł wywołujący) w celu uwiarygodnienia właściwego przepływu sterowania do 
odpowiednich procedur. 

                                                      
10 W tym celu musi istnieć możliwość automatycznego sprawdzenia, czy dane zachowanie jest zgodne ze 
specyfikacją. 
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• Testowanie warunków wejścia (ang. preconditions) do i warunków wyjścia (ang. 
postconditions) z modułów, definiujących wymagane warunki dotyczące stanu. 

• Sprawdzanie (monitorowanie) poprawności uzyskiwanych obliczeń na podstawie algorytmów 
odwrotnych lub sprawdzanie (monitorowanie) spełnienia innych warunków, o których zakłada 
się, że mogą wskazywać na potencjalne problemy lub sensowność rezultatów operacji 
pośrednich. 

• W procesach realizowanych jednokanałowo, implementacja procedur samotestowania 
dotyczących ich struktur danych i używanych algorytmów. 

• Sprawdzanie (monitorowanie) sprawności komponentów przez  
- porównywanie otrzymanych sygnałów do sygnałów oczekiwanych, poprzednich, z 

komponentów nadmiarowych lub innego rodzaju (np. modułów liczących na podstawie 
danych charakterystycznych), 

- kontrolę czasu wykonywania programu, 
- monitorowanie prawidłowej kolejności wykonywania poszczególnych segmentów 

programu. 
• Sprawdzanie (monitorowanie) gotowości lub sprawności urządzeń, w tym układów 

wejściowych (czujników) i układów wyjściowych (sterowania) w celu wykluczenia 
wygenerowania niedopuszczalnych sygnałów sterujących (poprzez ujawnianie usterek 
przylegania do 0 lub 1, adresowania, związanych z kontrolą czasu, nieciągłości, 
spowodowanych zakłóceniami, pulsującego wyjścia) za pomocą wzorców testowych. 

• Sprawdzanie (monitorowanie), czy wymagane dane wejściowe zostały dostarczone i są 
właściwego typu oraz czy nastąpiło poprawne lub niepoprawne wyjście (np. w zakresie 
mechanizmu aktualizacji sygnału do obiektu sterowanego). 

• Realizację układów wejścia i wyjścia z kodowaniem danych lub niezależną 
wielokanałowością i sprawdzaniem zgodności przekazów (np. z przekazywaniem przez dwa 
kanały tego samego sygnału w dwóch formach, będących w określonej „odległości” od innych 
mających sens sygnałów). 

• Stosowanie wzorców sygnałowych o wystarczająco złożonej strukturze, która jest trudna do 
wygenerowania tylko przez zakłócenia ze strony środowiska. 

• Sprawdzanie komórek pamięci (w celu wykrycia usterek przylegania do 0 lub 1, 
oddziaływania pomiędzy komórkami, braku, błędnego lub wielokrotnego adresowania, 
zmiany zawartości spowodowanej oddziaływaniami zewnętrznymi) za pomocą wzorców 
testowych (testy typu Checkboard, March, Walkpat, Galpat), 

• Realizację wewnętrznych magistral danych z mechanizmami ujawniania usterek zwarcia 
pomiędzy przewodami, przylegania do 0 lub 1, przerwy, odbicia spowodowanego wadliwym 
zakończeniem przewodu, przesłuchów sygnałów, zmian charakterystyk czasowych, błędnych 
poziomów sygnałów, błędnego adresowania, nieprawidłowej reakcji użytkowników magistrali 
za pomocą 

- jednego lub kilku dodatkowych przewodów (bitów) do wykrywania usterek, 
- podwojenia szyny danych, 
- wzorca testowego, 
- protokołów transmisji, 
- nadmiarowości czasowej (przesyłania dwukrotnego), 
- nadmiarowości informacyjnej (z kodowaniem lub sumami kontrolnymi). 

• Monitorowanie stosu procesora i przeciwdziałanie jego przepełnieniu (ang. stack overflow). 
• Monitorowanie przeciekania pamięci (ang. memory leaking); pamięć przydzielona powinna 

być zwalniana, gdy nie jest już wykorzystywana. 
• Definiowanie mechanizmu obsługi wyjątków, nowego przepływu sterowania w sytuacjach 

nienormalnych (np. błędów). 
• Przewidywanie marginesów bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych, czasie wykonania 

zadań, wytrzymałości materiałowej, znoszeniu przez komponenty większych niż normalnie 
spodziewane obciążeń. 

• Separacja: komponenty programowe (moduły lub zmienne) z wymaganiami bezpieczeństwa 
nie mogą zależeć od komponentów bez wymagań bezpieczeństwa. 
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• Unikanie funkcji i procedur z efektami ubocznymi. (Efekt uboczny jest zmianą dowolnej 
zmiennej, która nie jest parametrem tej funkcji i pozostaje dostępna po zakończeniu jej 
wykonywania). Obejmuje to niezamierzone zmiany plików, rejestrów procesora, zmiennych 
globalnych nie będących parametrem funkcji, dostępności pamięci operacyjnej.  

• Nadawanie flagom i zmiennym unikalnych nazw i przeznaczenia, ich jawne definiowanie i 
inicjalizacja przed pierwszym użyciem. Definiowanie i inicjalizacja zmiennych na najniższym 
możliwym poziomie struktury kodu. Nie dopuszczanie do istnienia nieużywanych zmiennych 
lub stałych. 

• W funkcjach związanych z bezpieczeństwem używanie tylko jawnie zdefiniowanych typów 
danych (nie wolno używać bitów ‘1’ lub ‘0’ dla oznaczania stanu poprawnego lub 
niepoprawnego). 

• Realizacja pętli z tylko jednym wejściem, i w których warunki wyjścia prowadzą do jedynego 
punktu wyjścia umieszczonego za pętlą w tym samym module. 

• Wykorzystanie funkcji wbudowanych (języka programowania) lub komponentów COTS tylko 
na podstawie sprawdzonych przewodników, wiarygodnych źródeł i według zasad przyjętych 
w projekcie. 

• Monitorowanie warunków termicznych w obudowie układu sterownika. 
 
Ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa nazywamy ryzykiem resztkowym (ang. 
residual risk). Zastosowanie środków bezpieczeństwa może spowodować powstanie dodatkowych 
zagrożeń [EN1050]. 
 

3.4.  Samoczynna blokada liniowa – przykład systemu sygnalizacji  
 
Ponieważ droga hamowania jest często wielokrotnie dłuższa od odcinka toru widzianego przez 
maszynistę, jadący pojazd szynowy musi mieć zapewniony odpowiednio długi wolny odcinek toru. 
We wczesnych rozwiązaniach stosowano zasadę jazdy w odstępie stacji (tzn. na odcinku pomiędzy 
przyległymi stacjami mógł się znajdować co najwyżej jeden pociąg), potem przyjęto podział szlaku 
między stacjami na stałe odstępy blokowe (z sygnalizatorem przed każdym odstępem).11 Blokada 
liniowa, to system bezpiecznego prowadzenia ruchu pojazdów szynowych na szlaku podzielonym na 
stałe odstępy blokowe osłaniane przez sygnalizatory (ang. signals)12. Wskazania sygnalizatorów są 
ustawiane przez lokalne punkty sterowania (ang. local control point, LCP) systemu blokady z 
zachowaniem ich następstwa i w zależności od stanu niezajętości odcinków toru. Poniżej przytoczono 
zasady dla samoczynnej blokady liniowej zdefiniowane w par. 51 dokumentu [E10]. 
 
Na szlaku wyposażonym w blokadę liniową tor pomiędzy (por. terminy w Dodatku C.2): 

• dwoma kolejnymi sygnalizatorami odstępowymi dla tego samego kierunku jazdy po danym 
torze, lub 

• sygnalizatorami wyjazdowymi (sygnalizatorem wyjazdowym grupowym ze stacji na szlak) a 
sygnalizatorem odstępowym na szlaku, lub 

• ostatnim sygnalizatorem odstępowym i sygnalizatorem wjazdowym 
stanowi odstęp blokowy. Ze względu na liczbę wskazań sygnałowych sygnalizatorów (stawność) 
wyróżnia się blokady dwu-, trzy- i czterostawne. Przyjmuje się, że w blokadzie dwustawnej odstęp nie 
może być krótszy niż podwójna długość drogi hamowania (liczonej od maksymalnej prędkości na 
danym odcinku) ustalonej dla danej linii. Wtedy światło zielone ciągłe oznacza, że co najmniej jeden 
odstęp blokowy za sygnalizatorem, patrząc w kierunku jazdy pociągu, nie jest zajęty. W blokadzie 
trzystawnej odstęp nie może być krótszy od przyjętej dla danej linii drogi hamowania, a światło 
zielone ciągłe oznacza, że co najmniej dwa odstępy blokowe za sygnalizatorem, patrząc w kierunku 

                                                      
11 Droga hamowania zależy naturalnie od maksymalnej prędkości dozwolonej (i osiąganej) na danym odcinku 
oraz charakterystyk pojazdu szynowego. Postęp technologiczny umożliwia obecnie rozważenie ruchomego 
odstępu blokowego. Pozwala on na większą przepustowość szlaku. 
12 Zwane dawniej semaforami. 
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jazdy pociągu, nie są zajęte. W blokadzie czterostawnej odstęp nie może być krótszy od połowy drogi 
hamowania przyjętej dla danej linii, a światło zielone ciągłe oznacza, że co najmniej trzy odstępy 
blokowe za sygnalizatorem, patrząc w kierunku jazdy pociągu, nie są zajęte. Maksymalna długość 
odstępu blokowego nie może być większa od podwójnej długości drogi hamowania ustalonej dla danej 
linii. Blokada może być: 

• jednokierunkowa, tj. przeznaczona do prowadzenia ruchu po torze w jednym kierunku, 
• dwukierunkowa, tj. przeznaczona do prowadzenia ruchu po torze w obu kierunkach. 

 
Realizacja bezpieczeństwa funkcjonalnego blokady odbywa się poprzez wyświetlanie właściwych 
wskazań sygnałów na sygnalizatorach. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego w 
blokadzie liniowej (według przepisów sygnalizacji) podano w Dodatku C. 
 
Ustawianie sygnałów na sygnalizatorach wymaga detekcji obecności pociągu w danym odstępie 
blokowym. W blokadzie z licznikami osi na końcach kontrolowanego odstępu umieszczone są czujniki 
zajętości, które reagują na każdą przejeżdżającą nad nimi oś taboru. Do lokalnego punktu sterowania 
przekazywana jest informacja o liczbie osi, o kierunku zliczania oraz dodatkowo informacje o 
poprawności działania elementów układu. Równowaga (stan zerowy) w układzie liczącym oznacza 
spełnienie kryterium niezajętości odstępu (liczby osi na wejściu i wyjściu z odcinka są równe) i 
powoduje wyświetlenie na sygnalizatorze sygnału zezwalającego na jazdę pociągu w danym odstępie. 
Naruszenie tej równowagi świadczy o zajętości odstępu i powoduje włączenie sygnału „STÓJ” na 
sygnalizatorze go osłaniającym. W ten sposób blokada chroni również przed sytuacjami awaryjnymi 
(np. „urwanie się” części składu pociągu). Usterka w urządzeniu lub wyłączenie z działania 
jakiejkolwiek jego części zawsze likwidują stan niezajętości odstępu. Informacja o stanach 
(logicznych i fizycznych) LCP przesyłana jest cyklicznie do sąsiednich punktów sterowania. Zadania 
realizowane przez LCP są realizowane zgodnie ze zdefiniowanym cyklem pracy o długości T. 
W ramach pojedynczego okresu T muszą zostać zrealizowane wszystkie te zadania, których wynik ma 
wpływ na wskazania sygnalizatorów odstępowych. Graficzny schemat blokady pokazano na rysunku 
poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oznaczenia: 
 LCP  - obiekt reprezentujący system sterujący lokalnego punktu sterowania systemu blokady 

liniowej 
 L1 - Ln - sygnalizatory dla kierunku ruchu pojazdów P→L (PL: od stacji P do stacji L) 
 P1 - Pn - sygnalizatory dla kierunku ruchu pojazdów L→P (LP: od stacji L do stacji P) 
 CKi - czujniki koła (lub alternatywnie, zestyki przekaźników obwodów torowych) 
 PD - panel diagnostyczny (można go podłączyć do każdego punktu sterowania blokady) 
 
Rysunek 13. Wizualizacja struktury systemu samoczynnej blokady liniowej i jej środowiska (z ustalonym 
kierunkiem ruchu od stacji P do stacji L). 
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Sygnalizator, to urządzenie, które (w tradycyjnym rozwiązaniu za pomocą sygnałów świetlnych o 
ustalonych barwach i konfiguracjach) zezwala lub odmawia wjazdu pojazdom do określonej sekcji 
torowej oraz wskazuje na dopuszczalną prędkość jazdy w tej sekcji. Wyświetlane przez sygnalizatory 
sygnały nazywane są obrazami lub aspektami sygnałowymi i zależą od zajętości dalszych (ze względu 
na ustalony kierunek ruchu) sekcji torowych oraz wspierających je urządzeń przytorowych. 
Urządzenia te umieszczone bezpośrednio przed (ze względu na kierunek ruchu) określoną sekcją 
nazywamy sygnalizatorami wjazdowymi tej sekcji, a gdy są umieszczone bezpośrednio za określoną 
sekcją, sygnalizatorami wyjazdowymi tej sekcji. 
 
Problem postępowania awaryjnego na liniach kolejowych z automatyczną blokada liniową omówiono 
w [Pac01]. 
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4. REGULACJE, NORMY I CERTYFIKACJA SYSTEMÓW 
KOLEJOWYCH 
 
Rozdział zawiera prezentację wymagań prawnych (p. 4.1) oraz normatywnych (p. 4.2) dotyczących 
systemów sygnalizacji kolejowej, a stanowiących podstawę dla każdego projektu rozwojowego z 
wymaganiami bezpieczeństwa w tej dziedzinie. 
 

4.1 Wymagania prawne dla systemów sygnalizacji kolejowej 
 
Prawo do bezpiecznego produktu obok prawa do pełnej informacji o produkcie i prawa do 
odszkodowania za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny, należy do podstawowych praw 
konsumenta na rynkach amerykańskim (od lat 60.) i europejskim (od lat 70.) [Zym00a]13. 
Odpowiadające w tym zakresie prawu europejskiemu prawo polskie jest ustanawiane od początku 
roku 2000. W Unii Europejskiej ograniczenia prawne dotyczące systemów sygnalizacji kolejowej 
formułowane są w dyrektywach zestawionych w Tabeli 1 poniżej (Dodatek C.1 zawiera informację o 
normach wspierających dyrektywy). 
 
Według opinii wydanej na prośbę autora przez Technical Assistance Office w Brukseli z dnia 
27.04.2000, powołującej się na informację z Directorate General for Transport (DG TRANS): „there 
are no Community technical provisions for the railway sector, apart from Directive 96/48/EC (TEHS) 
which covers the matter of signalling and control railway systems in relation to the European high-
speed train networks”. Opinia ta jest w jakimś stopniu w konflikcie z następującymi faktami 
wskazującymi, że jest taką także Dyrektywa EMC (Electromagnetic Compatibility): 

• W Dyrektywie EMC nie zamieszczono wykluczenia systemów sterowania ruchem kolejowym 
z jej obszaru. 

• Norma EN 50121: 1996 informuje we wstępie, że przygotowanie jej ma na celu pomoc 
producentom systemów kolejowych w spełnieniu wymagań Dyrektywy EMC (tę rolę normy 
EN 50121 potwierdza praktyka certyfikacyjna). 

 
Producent (według dyrektyw Unii Europejskiej), to ten, kto:  

• ponosi odpowiedzialność za projektowane rozwiązanie konstrukcyjne i wytwarzanie 
podlegającego postanowieniom dyrektywy wyrobu, który ma być w jego imieniu 
wprowadzony do obiegu na obszarze UE, 

• z istniejących wyrobów wytwarza nowy wyrób, 
• zmienia przeznaczenie lub sposób użytkowania wyrobu i ponosi odpowiedzialność za skutki 

wynikające z dokonanej zmiany. 
 
Przyjmuje się, że wymagania dyrektyw powinny być stosowane w funkcji zagrożeń związanych z 
danym produktem. Zatem, producenci muszą wykonywać analizę zagrożeń w celu wyznaczenia 
zakresu wymagań mających zastosowanie do tego produktu. Analiza ta powinna być 
udokumentowana i dołączona do dokumentacji technicznej. Wymagania dyrektyw definiują cele, 
które powinny być osiągnięte lub zagrożenia, jakim należy przeciwdziałać, jednak nie specyfikują 
rozwiązań technicznych dla tych problemów. Spośród wymienionych w Tabeli 1 dyrektyw tylko 
dyrektywy TEHS i CRI mają specyficznie branżowy, kolejowy zakres. Odpowiadające im 
specyfikacje techniczne i normy są obecnie definiowane.  
 

                                                      
13 Za istotny krok w definiowaniu praw konsumenta uznaje się orędzie prezydenta USA, Johna F. Kennedy’ego, 
z 15 marca 1962, w którym podkreślono prawo konsumenta do pełnej informacji o produkcie, do bezpiecznego 
użytkowania produktu, do odszkodowania za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny [Zym00b]. 
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Tabela 1. Zestawienie dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących systemów sterowania ruchem kolejowym. 
 DYREKTYWA Unii Europejskiej UWAGI 

 
1 General product safety (GPSD) 92/59/EEC  

(29 June 1992)14. 
Dyrektywa ogólna o bezpieczeństwie produktów. 
Zakres wymagań objęty jest podstawowymi 
normami kolejowymi CENELEC: EN 50126, EN 
50128, EN 50129. 

1a Proposal for a New 
General product safety Directive (nGPSD) 
(COM(2000) 139 final, 29.03.2000) 

Nowa propozycja Dyrektywy ogólnej. 

2 Liability for defective products (LDP) 85/374/EEC 
(25 July 1985).  
Ze zmianami: 1999/34/EC. 

Dyrektywa ogólna o odpowiedzialności 
producenta i dystrybutora. 

3 
 

Electromagnetic compatibility (EMC) 89/336/EEC 
(3 May 1989). 
Ze zmianami: 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC 
[CE Marking], 93/68/EEC, 93/97/EEC. 

Istnieje norma kolejowa EMC: EN 50121. 
Wymaga się braku emisji lub odporności systemu 
na określony poziom sygnałów radiowych, 
wyładowań elektrostatycznych, zakłóceń zasilania 
lub, np., promieniowania alpha lub gamma. 

4 Interoperability of the Trans-European high-speed 
rail system (TEHS) 96/48/EEC (23 July 1996) i 
1999/569/EC. 

Standaryzacja rozwijającego się sektora kolei 
szybkich, gdzie jest najmniej rozbieżności. 

5 Public Procurement procedures (PPP) 93/38/EEC 
(14 June 1993). 
Ze zmianami: 98/4/EC (16 February 1998). 

EN 50126 jest normą wspierającą tę Dyrektywę. 

6 Proposal for a 
Directive on the Interoperability of the trans-
European Conventional Rail System (CRI) 
(COM/99/0617 final; Official Journal C 89 E of 
28.03.2000, pages 11-30). 

Propozycja Dyrektywy odpowiadającej TEHS 
(por. pozycja 4) 

 
W Polsce ustawa z 22 stycznia 2000 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179, 
weszła w życie w dniu 8 września 2000) jest równoważna dyrektywie Unii Europejskiej - General 
product safety directive (GPSD) 92/59/EEC (29 June 1992).  

Art. 1. Ustawy określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, zasady i tryb 
przeciwdziałania naruszeniom tych wymagań przez przedsiębiorców oraz organa sprawujące nadzór 
nad bezpieczeństwem produktów. 

Nie są w Ustawie modyfikowane (ale wymagane, jako dodatkowe) postanowienia innych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa określonych produktów (Art. 2 i Art. 5). 

W Art. 4. p. 1 produkt bezpieczny jest definiowany jako produkt, który w zwykłych lub w innych, 
dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jego używania, włączając czas korzystania z produktu, 
nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się 
pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących 
ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego. 

                                                      
14 Bezpieczeństwo produktu jest w GPSD charakteryzowane następująco: 
“’safe product’ shall mean any product which, under normal or reasonably foreseeable conditions of use, 
including duration, does not present any risk or only the minimum risks compatible with the product's use, 
considered as acceptable and consistent with a high level of protection for the safety and health of persons, 
taking into account the following points in particular: 
(i)  the characteristics of the product, including its composition, packaging, instructions for assembly and 

maintenance, 
(ii)  the effect on other products, where it is reasonably foreseeable that it will be used with other products, 
(iii)  the presentation of the product, the labelling, any instructions for its use and disposal and any other 

indication or information provided by the producer and by distributors, 
(iv)  the categories of consumers at risk when using the product, in particular children and the elderly, 
(v)  the services directly associated with the product supplied, when these services are provided by the 

producer, in particular the installing and the maintenance of the product.” 
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Według Art. 4. p. 2 w ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględniać należy: 
• kategorie użytkowników i grupy ludzi w zasięgu oddziaływania produktu, 
• cechy i właściwości produktu, szczególnie wynikające z jego konstrukcji, 
• współdziałanie produktu z innymi produktami, łącznie z nim użytkowanymi, oraz  
• dostępną informację o sposobie postępowania z nim w różnych fazach jego życia (w tym 

montażu i konserwacji). 
Według Art. 8. producent jest obowiązany wprowadzać do obrotu produkty bezpieczne. 
Według Art. 9. p. 1. producent jest obowiązany: 

• dostarczać konsumentom i sprzedawcom właściwą i pełną informację umożliwiającą im ocenę 
zagrożeń związanych z produktem w czasie normalnego lub możliwego do przewidzenia 
sposobu i okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, w braku odpowiedniego 
ostrzeżenia, natychmiast zauważalne, oraz informację dotyczącą możliwości przeciwdziałania 
tym zagrożeniom, 

• podejmować odpowiednie do właściwości produktu wprowadzanego do obrotu środki 
zapobiegające powstawaniu zagrożeń, o których mowa w pkt 1, a w szczególności: testować 
próbki produktów, analizować składane skargi i reklamacje, oznaczać produkty lub ich serie w 
sposób umożliwiający ich właściwą identyfikację, 

• podejmować, w razie konieczności, działania mające na celu niezwłoczne wycofanie produktu 
z obrotu, jeżeli produkt stwarza lub mógłby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia 
konsumentów, 

• powiadamiać o zagrożeniach związanych z produktem organy właściwe - ze względu na te 
zagrożenia - do podejmowania działań administracyjnych, zwane dalej "właściwymi 
organami". 

 
Ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, weszła w życie w czerwcu 
2000) stwierdza, nowelizując Kodeks cywilny (Art. 449), że (par. 1) „kto wytwarza w zakresie swojej 
działalności gospodarczej produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek 
przez ten produkt”, że (par. 2) „przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona 
połączona z inną rzeczą”15, oraz, że (par. 3) „o tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności 
z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane 
konsumentowi informacje o właściwościach produktu”. 
 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 
ustaw (z wyjątkiem dwóch artykułów, weszła w życie 1 stycznia 2001) stwierdza (Art. 1, p. 1), że 
„ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi (przez które rozumie się także wymagania określone 
przez dyrektywy UE - tzw. dyrektywy nowego podejścia) podlegają wprowadzane do obrotu wyroby, 
które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, objęte odrębnymi ustawami lub przepisami”. 
 
Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych ma na celu również Ustawa z dn. 
21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r Nr 122, poz. 1321). Wprowadza ona (Art. 
2.1.) instytucje dozoru technicznego (w obszarze transportu: Transportowy Dozór Techniczny), nie 
zwalniając jednocześnie projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i 
modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, 
mających wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami 
szczególnymi. Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane, 
modernizowane oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ich eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (Art. 6) - i 
tylko na podstawie uprawnień oraz świadectw dopuszczenia. Uprawnienie do wytwarzania urządzeń 
technicznych może otrzymać ten, kto (Art. 9.2): 

                                                      
15 W Unii Europejskiej Dyrektywa 85/374/EEC stwierdza, że ta inna rzecz może być rzeczą ruchomą lub 
nieruchomością. 
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• wdrożył właściwą technologię wytwarzania,  
• zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,  
• posiada zorganizowaną kontrolę jakości. 

 
Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący 
urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i 
nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 
 
Wypracowane na podstawie długoletniej tradycji i doświadczeń, w sieci pod nadzorem każdego 
zarządu kolejowego obowiązują przepisy tego zarządu. Np., do przepisów PKP należą następujące 
przepisy: 

• R1: Przepisy ruchu (na kolejach normalnotorowych użytku publicznego), określające np. 
postępowanie w razie nie działania lub nieprawidłowego działania urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym oraz innych szczególnych wydarzeń, podczas manewrów na torach, 
zestawianiu pociągów, prowadzeniu ruchu pociągów na posterunkach i na szlaku [R1]. 

• E1: Przepisy sygnalizacji na PKP (np. dotyczące obrazów sygnałowych) [E1]. 
• E10: Ogólne zasady konstrukcji i funkcjonowania systemów sygnalizacji kolejowej na PKP 

[E10]. 
 
Według [E10 (par. 2, p. 4)] systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym powinny:  

• prawidłowo działać w całym okresie eksploatacji, 
• umożliwiać dogodne diagnozowanie i wykonywanie zabiegów utrzymaniowych oraz remontu, 

przebudowy i rozbudowy przy możliwie minimalnych nakładach finansowych, 
• zapewniać odporność na szkodliwe wpływy środowiska (temperatura, wilgotność, 

zanieczyszczenia, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przepięcia i przetężenia w sieci 
zasilającej, wyładowania atmosferyczne, korozja itp.), 

• zapewniać ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 
• uwzględniać normy oraz standardy krajowe i między narodowe dotyczące konstrukcji i 

zastosowanych rozwiązań technicznych. 
 
Zasady te były podstawą do ustalenia przepisów, które wiążą obecnie wszystkich operatorów sieci 
kolejowej w Polsce: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. z 
2000 r., Nr 34, poz. 400) (część tego dokumentu dotyczy także linii metra). 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi (Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej, Dz. U. z 1996, Nr 33, 
poz. 144 oraz zmiany z 9 listopada 2000: Dz. U. Nr. 100, poz. 108216) 

W praktyce definiowane są one w taki sposób, aby odpowiadały proponowanym rozwiązaniom 
infrastruktury kolejowej. Wprowadzenie nowej technologii, np. elektronicznego zezwolenia na jazdę 
zamiast lub obok sygnalizatorów świetlnych, umożliwia usprawnienie ruchu, ale wymaga korekty 
przepisów. Zmiany te nie następują łatwo [BiP00].17  
 

                                                      
16 Ustala się, np., że w razie niemożności niezwłocznego zorganizowania strzeżenia przejazdów i przejść, zarząd 
kolei powinien: 
- ograniczyć prędkość pojazdów szynowych na przejazdach i przejściach do 20 km/h, 
- zarządzić ostrzeganie przed skrzyżowaniami sygnałem dźwiękowym z pojazdu szynowego, 
- oznakować przejazd znakiem B-20 <<stop>>, a w przypadku uszkodzenia rogatek lub nie działania 

samoczynnej sygnalizacji świetlnej dodatkowo umieścić pod nim tabliczkę z napisem <<rogatka 
uszkodzona>> lub <<sygnalizacja uszkodzona>>. 

17 Tzw. dokument normatywny dotyczący nowego urządzenia lub systemu, przygotowywany przez CNTK przed 
badaniami certyfikacyjnymi dla PKP, staje się często dokumentem definiującym nowy typ urządzenia/systemu, 
obowiązującym odtąd innych producentów. 
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Dokument PKP/CNTK “Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym” 
[PKP1060]18 definiuje zasady i kryteria bezpieczeństwa, jest aktualizacją i rozszerzeniem normy ZN-
91/MTiGM-CBP-12 w kierunku wymagań norm CENELEC EN 50126 /-8 /-9. Dokument ten nie 
dyskutuje cyklu życia w fazie produkcji i późniejszych, koncentruje się na praktykach inżynierii 
bezpieczeństwa i procedurach zapewniania jakości bazujących na modelu ISO 9001, odwołuje się do 
pojęć pakietu bezpieczeństwa i poziomów gwarancji bezpieczeństwa SIL. 
 
Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2000 r (Dz. U. Nr 
69, poz. 813), przedmiotem badań w zakresie uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Polsce powinny być objęte następujące systemy: 

• stacyjne przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów, 
• sterowania ruchem manewrowym, 
• liniowe przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów, 
• sterowania rozrządem, 
• kontroli prowadzenia pociągów, 
• sterowania ruchem na przejazdach, 
• zdalnego sterowania urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, 
• kontroli niezajętości torów i rozjazdów, 
• oraz ustalone urządzenia (np. napędy zwrotnicowe, sygnalizatory pociągowe i manewrowe, 

napędy rogatkowe, przytorowe systemy kontroli prowadzenia pociągów) i rejestratory stanów 
urządzeń i zdarzeń dokumentujących procesy sterowania. 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 (Dz. U. Nr 97, poz. 1058, 11 września 
2001) w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych 
zasad jego weryfikacji, określa się wymagania dla raportu bezpieczeństwa dotyczącego instalacji 
mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska. Wymaga się, aby część analityczna 
raportu zawierała ocenę ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, a w tym: 

• identyfikację źródeł zagrożeń, 
• opis scenariuszy zdarzeń awaryjnych, związanych z tymi źródłami, ich prawdopodobieństwa 

lub warunków, w których mogą wystąpić, wraz ze wskazaniem zdarzeń (wewnętrznych bądź 
zewnętrznych względem instalacji) spełniających główną rolę w zapoczątkowaniu tych 
scenariuszy. 

Wymaga się także opisu zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, a w tym: 
• technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania nadzwyczajnym 

zagrożeniom środowiska, 
• technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania i minimalizacji skutków 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wraz z oceną ich skuteczności. 
 

4.2  Wymagania normatywne dla systemów sygnalizacji kolejowej 
 
Nieformalne prawo unijne w zakresie specyficznych wymagań dla systemów kolejowych, 
akceptowane w praktyce certyfikacyjnej tych systemów, stanowią dziś podstawowe normy 
europejskie CENELEC19 dla aplikacji kolejowych. Te normy, to: 

• EN 50126 Railway Applications: Specification and demonstration of RAMS - 
(ogólny cykl życia produktu, w tym zarządzanie projektem w zakresie wymagań 
wiarygodności) wspiera dyrektywę 93/38/EEC, 

 ostateczna data wprowadzenia normy do zestawu norm krajowych Unii: 1.10.1999, 
 ostateczna data wycofania norm sprzecznych: 1.10.1999 [EN126]. 
• EN 50128 Railway Applications: Software for Railway Control and Protection Systems – 

 (wymagania dla metod i technik wytwarzania oprogramowania) 
                                                      
18 Autor był członkiem zespołu, który opracował ten dokument. 
19 Mając na uwadze te normy, mówimy tu o metodyce CENELEC. 
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 ostateczna data wprowadzenia normy do zestawu norm krajowych Unii: 1.11.2001, 
 ostateczna data wycofania norm sprzecznych: 1.11.2003 [EN128]. 
• ENV 50129 Railway Applications: Safety Related Electronic Systems for Signalling – 
 (kryteria i struktura pakietu bezpieczeństwa dla elektronicznych systemów sygnalizacji) 
 ostateczna data wprowadzenia normy do zestawu norm krajowych Unii: 1.09.2002, 

ostateczna data wycofania norm sprzecznych: 1.01.2003 [EN129]. 
 
Normy te definiują proces, który należy przejść w celu zapewnienia bezpieczeństwa realizowanego 
systemu kolejowego i jego aplikacji. Według ocen wynikających z doświadczeń autora 
(potwierdzonych praktyką innych użytkowników, np. [Nor01] lub głos Felixa Redmilla w dyskusji na 
tej samej konferencji) normy te opisują w miarę kompletnie ‘co robić’, jednak pozostawiają znaczny, 
niezdefiniowany margines w warstwie ‘jak to robić’. 
 
Do zbioru norm uzupełniających, które dotyczą charakterystyk produktu należą: 

• EN 50121 (EMC dla systemów kolejowych), 
• EN 50124 (Insulation coordination), 
• EN 50159 (Safety related communication in transmission), 
• EN 50238 (Rolling Stock and Train Detection Systems Compatibility), 

oraz szereg dalszych norm w przygotowaniu. 
 
Przyczyny, dla których te normy powstają, to: 

• potrzeba określenia podstawy zgodności taboru kolejowego i infrastruktury w różnych krajach 
Europy, oraz równoważności procesów certyfikacji bezpieczeństwa w tych krajach, 

• potrzeba określenia jednolitego i zharmonizowanego programu dla komponentów wymagań 
wiarygodności systemów (RAMS) [AvL00], 

• potrzeba określenia ramowego programu zarządzania projektem rozwojowym wobec 
analitycznej złożoności systemów kolejowych, gdy te zawierają nowe technologie, do których 
zalicza się elektronikę i oprogramowanie. 

 
4.2.1 Norma EN 50126 – kryteria dotyczące RAMS 
 
Misja normy EN 50126 definiowana jest następująco: 

• ujednolicić dotychczasowe podejścia do zarządzania niezawodnością, dostępnością, 
obsługiwalnością i bezpieczeństwem (RAMS) systemów kolejowych, 

• zdefiniować bazujący na cyklu życia systemu proces zarządzania wymaganiami 
wiarygodności, 

• nie definiować żadnych wartości tych atrybutów dla żadnego systemu kolejowego, 
pozostawiając to zadanie zarządom kolejowym. 

 
Wymagania RAMS stanowią charakterystykę systemu, która jest osiągana przez zastosowanie 
koncepcji architektonicznych i organizacyjnych oraz metod, narzędzi i technik w ciągu całego cyklu 
życia systemu. Jest to jakościowy i ilościowy wskaźnik zaufania do funkcjonowania systemu. W 
normie (w formie nie wyczerpujących list kontrolnych) definiowane są możliwe czynniki wpływu na 
wartości tych atrybutów systemu. Proponowana jest dalej kontrola tych czynników, przez ustalenie 
mechanizmów i procedur oraz metod i technik identyfikacji błędów, przeciwdziałania im lub ich 
propagacji. Wybór strategii przyjętej w konkretnym projekcie rozwojowym i aplikacji powinien być 
udokumentowany i uzasadniony. 
 
Pięć wymagań podstawowych normy EN 50126 podkreśla to, czego brakuje, według dotychczasowej 
praktyki, w dotychczasowym modelu ISO 9001. Norma w p. 5.3.5 ustala pięć obligatoryjnych 
wymagań podstawowych: 

• Powinna być zdefiniowana osobista odpowiedzialność za prace prowadzące do identyfikacji i 
osiągnięcia wymagań wiarygodności systemu. 
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• Odpowiedzialny personel powinien być kompetentny (tj. dostatecznie przeszkolony i mieć 
możliwość wykonania powierzonej pracy). 

• Droga prowadząca do osiągania celów projektu powinna być planowana. 
• Projekt powinien być realizowany w środowisku zarządzania jakością zgodnym z modelem 

ISO 9001.20 
• Powinno być zastosowane adekwatne i efektywne zarządzanie konfiguracją. 

 
Poniżej przedstawiono zalecaną strukturę procesu zarządzania wymaganiami dotyczącymi 
wiarygodności (wymaganiami RAMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 14. Proces zarządzania wymaganiami RAMS. 
 
 
4.2.2 Norma EN 50128 - kryteria względem oprogramowania 
 
Norma EN 50128 stosowana jest łącznie z EN 50126 i EN 50129. Zakłada ona obligatoryjną (i jako 
minimum) zgodność procesu wytwarzania oprogramowania z modelem ISO 9001 i wytycznymi ISO 
9000-3 (por. p. 6.2.1, p. 15, Tab. A1 i Tab. A10 w EN 50128 oraz wymagania podstawowe w EN 
50126 (p.5)). Uzupełnia więc wymagania tego modelu o rekomendacje w zakresie metod i technik 
dotyczących różnych aspektów wytwarzania oprogramowania (zakładanych w modelu), w niektórych 
przypadkach o rekomendacje dotyczące sposobu ich wykonywania, razem składających się na 
elementy opanowanej przez producenta i używanej pro-jakościowej metodyki wytwarzania 
oprogramowania dla systemów kolejowych. W szczególności więc dla oprogramowania z 
wymaganiem poziomu SIL 4 (SIL – Safety Integrity Level – poziom gwarancji bezpieczeństwa; 
poziom 4, najwyższy, jest wymagany np. dla systemu blokady linowej [PKP1060]) norma: 
 

                                                      
20 W szczególności normy te wymagają, aby analizy bezpieczeństwa były realizowane w środowisku 
zapewniania jakości zgodnym z modelem ISO 9001. Elementy tego środowiska definiowane są w samych  
normach „kolejowych”, jak również przez szereg standardów, np. [EIA632]. 
 

Definiowanie 
wymagań RAMS 

Ocena i kontrola 
zagrożeń dla RAMS 

Planowanie i 
implementacja działań 
dotyczących RAMS

Osiąganie zgodności 
z wymaganiami RAMS 

Stałe monitorowanie 
zgodności w pełnym 

cyklu życia



Metoda analizy bezpieczeństwa ... 

39 / 183 

1. Wymaga obligatoryjnego posługiwania się systemem zarządzania konfiguracją oraz 
dokumentowania oprogramowania w zakresie: 

• planowania, 
• wymagań dla oprogramowania, 
• specyfikacji projektowej obejmującej specyfikacje  

- komponentów z odwołaniem do architektury systemu i oprogramowania oraz 
wymaganego lub zakładanego poziomu gwarancji bezpieczeństwa, 

- interfejsów tych komponentów do środowiska systemu, 
- interfejsów pomiędzy tymi komponentami, 
- struktur danych, 

• powiązania wymagań dla oprogramowania z wyróżnionymi komponentami, 
• algorytmów i sekwencji wykonywania, 
• diagramów stanów i innych założonych struktur; 
• modułów, 
• kodów źródłowych, 
• raportów z testów (w tym testów integracji ze sprzętem), 
• walidacji. 

 
2. W zakresie dokumentacji i analizy wymagań dla oprogramowania, wymaga zastosowania metod 
formalnych (np. CSP lub Z), półformalnych (np. diagramy przepływu danych lub sieci Petri) lub 
jednej ze strukturalnych metodyk inżynierii wymagań (np. JSD lub SDL). 
 
3. W zakresie definiowania struktury lub analizy architektury oprogramowania, aprobuje tylko 
następujące podejścia (por. tab. A3): 

• programowanie defensywne i programowanie zróżnicowane oraz jedna z technik: kody 
detekcji błędów lub programowanie asercji uszkodzeń lub zapamiętywanie wykonywanych 
przypadków, 

• programowanie defensywne, kody detekcji błędów i programowania asercji uszkodzeń, 
• programowanie defensywne, kody detekcji błędów i zapamiętywanie wykonywanych 

przypadków, 
• programowanie defensywne, diagnostyka i ujawnianie usterek i kody detekcji błędów, 
• programowanie defensywne i kody detekcji błędów oraz jedna z technik: SEEA [EN128 

(tabela A3(p. 15))] lub FTA. 
 
4. W zakresie weryfikacji i testowania oprogramowania aprobuje tylko następujące podejścia (por. 
tab. A5): 

• formalny dowód własności oprogramowania i dynamiczna analiza i testowanie, lub 
• analiza statyczna oprogramowania i dynamiczna analiza i testowanie, lub 
• dynamiczna analiza i testowanie, macierze śladowości i SEEA. 

 
5. W zakresie projektowania oprogramowania i jego implementacji wymaga (por. tab. A4) 
zastosowania podejścia modularnego (obligatoryjnie), standardów projektowania i kodowania 
(obligatoryjnie), testowania funkcjonalnego (obligatoryjnie), dokumentowania przesłanek, decyzji, 
uzasadnień i wykonanych działań w realizacji projektu oprogramowania (obligatoryjnie), oraz metod 
formalnych (np. CSP lub Z), metod półformalnych (np. diagramy przepływu danych lub sieci Petri) 
lub jednej z metodyk strukturalnych (np. JSD lub SADT) razem z walidowanym translatorem kodu 
lub translatorem sprawdzonym w zastosowaniach. 
 
6. W zakresie zarządzania personelem wymaga, aby przeszkolenie, doświadczenie i kwalifikacje 
całego personelu były (w odpowiedniej dokumentacji) wyjaśnione i uzasadnione w relacji do 
wymagań realizowanego projektu rozwojowego, obejmując w szczególności obiektywne dane o 
kompetencji w następujących pięciu dziedzinach (por. p. 6.2.5 tej normy): 

• inżynieria we właściwej dziedzinie aplikacyjnej, 
• inżynieria oprogramowania, 
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• inżynieria systemów komputerowych, 
• inżynieria bezpieczeństwa, 
• problematyka prawa i norm. 

(Kryterium to jest powtarzane osobno w odniesieniu do uczestników każdego etapu cyklu życia 
systemu w normie EN 50126. Według wytycznych PN-ISO 9004-1 (p. 18.3.1) do modelu ISO 9001:  
„Motywacja personelu zaczyna się w momencie zrozumienia celów, które mają zostać osiągnięte oraz 
sposobu, w jaki te cele wspierają całokształt działań.”) 
 
7. W planie jakości w odniesieniu do procesu wytwarzania oprogramowania powinny być 
specyfikowane co najmniej (nie wyczerpując listy, por. p. 15.4.5 normy): 

• definicja modelu cyklu życia, w tym definicja każdej fazy rozwoju obejmująca: opis działań, 
które będą wykonane, kryteria wejścia i wyjścia dla tych działań, dokumentacja i produkty 
wejściowe i wyjściowe każdego działania, główne działania pro-jakościowe w danej fazie, 
odpowiedzialność za każde z działań, 

• śladowość wymagań, 
• struktura dokumentacji, 
• plan dokumentacji związanej z projektowaniem, weryfikacją i walidacją oraz działaniem i 

konserwacją oprogramowania, 
• procedury integracji systemu, 
• standardy kodowania, 
• ocena testów walidacyjnych, 
• definicja metryk dotyczących charakterystyk jakości oprogramowania i stosowanych w 

projekcie. 
 
4.2.3 Norma EN 50129 - kryteria dla pakietu bezpieczeństwa 
 
W normie EN 50129 definiuje się bardzo ogólnie: 

• Pakiet bezpieczeństwa. 
• Podstawowe zasady oceny ryzyka związanego z użytkowaniem systemu. 

 
Wprowadza się pojęcie poziomu gwarancji bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level) dla 
funkcji systemu. Biorąc pod uwagę relacje systemu i jego środowiska ustalenia wymaga sposób 
przeciwdziałania zagrożeniom, które może w tym układzie generować funkcjonowanie (poprawne lub 
błędne) systemu i jego środowiska. Poziom SIL-4, najbardziej rygorystyczny według EN 50129, EN 
50128 i EN 50126, jest wymagany od tych systemów, których środowisko „nie wie” o tym lub jest 
„bezradne” wobec tego, co się dzieje w układzie system-środowisko i co się zdarzyło w samym 
systemie, a co ma potencjalnie nieakceptowane konsekwencje. Te systemy muszą rozwiązać problem 
zagrożeń do „zdefiniowanego końca”. Różne środowiska mogą dla funkcji tego samego systemu 
skutkować przypisaniem im różnych poziomów SIL.  
 
Podejście norm EN 50126 (p. 4.7) i EN 50129 do zapewniania bezpieczeństwa systemu z 
uwzględnieniem poziomów SIL przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 15. Podejście norm EN 50126 (p. 4.7) i EN 50129 do inżynierii bezpieczeństwa systemów. 
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4.2.4 Inne normy  
 
Normy CENELEC stanowią podstawowe źródło kryteriów dla działań projektowych (w tym 
analitycznych) w zakresie wiarygodności systemów sygnalizacji kolejowej. EN 50129 w Annex B 
część B.4 (Operation with external influences), stwierdza: „The values quoted in EN 50121-4 and EN 
50124-1 should be used as a basis.” Jako ich uzupełnienie należy traktować normy bazujące na 
doświadczeniu zarządów kolejowych i środowisk przemysłowych, do których należą: Mü 8004 
(„Bezpieczeństwo systemów kolejowych”) [M8004] i DIN V VDE 0801/01.90 („Bezpieczeństwo 
systemów komputerowych”) [DIN801]. 
 
Aby wymagania wiarygodności dla produktu były właściwie rozważone w projekcie rozwojowym, 
według wymagań norm IEC 60300/ISO 9000-421, należy uwzględnić następujące aspekty: 

• implementacja, stosowanie i aktualizacja systemu zapewniania jakości zgodnie z modelem 
ISO 9001, 

• ustalenie i rozwój w organizacji właściwej kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i 
niezawodności, 

• dostępność do odpowiednich technik analitycznych, ilościowych i jakościowych, 
• ustalenie i rozwój baz danych dla adekwatnej reakcji na doświadczenie. 

 
Według PN-ISO 9004-1: sierpień 1996 (Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne; p. 
19: Bezpieczeństwo wyrobu): 
 „Należy podjąć działania mające na celu identyfikację aspektów bezpieczeństwa produktów i 
procesów i poprawę bezpieczeństwa. Działania mogą obejmować: 

• identyfikowanie stosownych norm bezpieczeństwa w celu skuteczniejszego formułowania 
specyfikacji wyrobu; 

• prowadzenie testów oceniających konstrukcję oraz testowanie prototypów lub modeli w 
odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i dokumentowanie rezultatów tych testów; 

• analizowanie instrukcji i ostrzeżeń kierowanych do użytkownika, uaktualnianie instrukcji 
użytkowania, nalepek i materiałów promocyjnych w celu zminimalizowania błędnego 
rozumienia, szczególnie odnoszącego się do zamierzonego użytkowania i znanego ryzyka; 

• rozwijanie identyfikowalności wyrobu dla ułatwienia operacji wycofywania; 
• opracowywania planów awaryjnych na wypadek konieczności wycofania wyrobu.” 

 
Projekt organizacji UIC (współfinansowany przez Unię Europejską) o nazwie ETCS (ang. European 
Train Control System) [ETCS] ma na celu doprowadzenie do powstania jednego, europejskiego, 
zunifikowanego systemu zabezpieczenia i sterowania ruchem pociągów, realizującego funkcje 
dotychczasowych urządzeń typu Automatic Train Protection and Control. Z inicjatywy Unii 
Europejskiej w roku 1989 rozpoczęto prace nad projektem ERTMS (European Rail Transport 
Management System) mającym na celu zdefiniowanie specyfikacji odpowiadających wymaganiom 
Dyrektywy 96/48 EC (TEHS). Poszczególne specyfikacje (zwane Technical Specifications for 
Interoperability (TSI)) odpowiadają podsystemom, na jakie podzielono modelowy system kolejowy 
dużej prędkości. Specyfikują one podstawowe wymagania dla podsystemu, jego podstawowe 
parametry, założenia, wymagane interfejsy oraz odniesienie do innych specyfikacji i aktualnych 
standardów europejskich (EN). Obecnie prowadzi je konsorcjum firm EUROSIG (z udziałem 
Bombardier Transportation). 
 
Prace nad propozycją Dyrektywy CRI obejmują adaptację rozwiązań projektu ERTMS, którą zajmuje 
się organizacja AEIF (Association Europeenne pour l’Interoperabilite Ferroviaire) współpracująca z 
autoryzowanymi przez Unię Europejską organizacjami normalizacyjnymi CEN, CENELEC i ETSI22. 
Powołały ją w roku 1995 organizacje UIC, UNIFE (European Rail Supply Association) i UITP, 

                                                      
21 Norma IEC 60300: Dependability management powołuje się na zalecenia normy ISO 9000-4 (por. IEC300). 
22 Organizacje te odpowiadają i współpracują z organizacjami o zasięgu światowym: ISO, IEC i ITU, 
odpowiednio. 
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podejmując inicjatywę Komisji Europejskiej. Prace AEIF monitorowane są przez przedstawicieli 
krajów członkowskich Unii zorganizowanych w tzw. „Article 21 Committie”.  
 
Pod nadzorem AEIF powstają specyfikacje techniczne podsystemów TSI (Technical Specification for 
Interoperability) dla ruchu z dużymi prędkościami [STI01]. Specyfikacje te mają charakter 
europejskich przepisów budowy i eksploatacji kolei i regulują, obok problemów infrastruktury, 
zasilania i techniki pojazdów, również zagadnienia z zakresu sterowania i zabezpieczenia pociągu oraz 
sygnalizacji. Specyfikacje te zakładają zgodność z normami kolejowymi CENELEC. 
 
 
4.2.5 Zakres analizy błędów i usterek 
 
Analiza ryzyka z liczbowym wyrażeniem ryzyka, jakie może być akceptowane w określonym 
środowisku zastosowania danego systemu kolejowego, jest podejściem praktykowanym w związku z 
metodyką norm CENELEC, np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii [FeL01]. Stanowisko, że działanie 
takie nie jest możliwe ze względu na niedostateczność danych statystycznych o aplikacjach 
kolejowych przyjęły koleje w Japonii [Hir01]. W związku z tym preferowana jako bardziej praktyczna 
w zakresie systemów sygnalizacji jest analiza zagrożeń, która identyfikuje przyczyny uszkodzeń i 
umożliwia projektowanie stanów bezpieczeństwa, jako reakcję na usterki. Przypisanie wartości 
numerycznej zagrożeniu umożliwia identyfikację zdarzeń i komponentów architektury, które 
wymagają szczególnych metod postępowania lub specjalnych rozwiązań. Przyjmuje się jednak, że do 
tego celu nie są potrzebne wartości absolutne (rzeczywiste, „wzięte ze środowiska”), a wystarczają 
jedynie wartości względne. 
 
Usterki programowe są rezultatem propagacji usterek sprzętowych lub błędów wprowadzanych w 
procesie wytwarzania, na etapie specyfikacji wymagań, projektowania, implementacji lub instalacji. 
Na poziomie kodu oprogramowania mogą to być więc:  

• odchylenia w postaci instrukcji programu,  
• zmiana kolejności wyspecyfikowanych instrukcji programu, 
• modyfikacja danych przechowywanych w pamięci programu, 

które prowadzą do tego, że zachowanie procesora po określonym ciągu zdarzeń jest odmienne niż 
oczekiwano. Identyfikacja wszystkich takich usterek dla określonego modułu programowego jest w 
praktyce niemożliwa. Możliwe jest jednak rozważenie możliwych skutków takich usterek w 
specyfikacji funkcji rozważanego modułu (jak np. w [RiE01]).  
 
Głównym celem projektu ACRuDA jest wytworzenie zharmonizowanych kryteriów bezpieczeństwa 
dla architektur kolejowych systemów sterowania [Acruda]. Na tej podstawie ma powstać 
zharmonizowany proces oceny i certyfikacji tych systemów. Prace rozpoczęto od inwentaryzacji 
aktualnych praktyk i ich charakterystyk. 
 
Klasyfikację błędów służącą do ustalenia kryteriów bezpieczeństwa architektury, według [Acruda] 
stanowi następująca lista: 

• błędne rezultaty operacji lub operatora, 
• błędy sekwencji wykonania operacji, 
• błędy parametrów (nieoczekiwany typ), 
• błąd synchronizacji czasu i użycia danych. 

 
Potencjalne uszkodzenia blokady liniowej identyfikowane przez Railtrack [SSI-1], to: 

• redukcja sygnałów wyjściowych (np. utrata jednego z sygnałów sterujących blokady), 
• brak sygnałów z systemu blokady, 
• niepoprawne sygnały z blokady (np. istotne sygnały do systemów lokalizacji pojazdów lub 

innych systemów zależnościowych), 
• zniekształcenie komunikatu z systemu blokady. 
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W Tabeli poniżej zamieszczono klasyfikacje usterek dotyczących współpracy komponentów. 
 
Tabela 2. Klasyfikacja usterek współpracy komponentów (na podstawie klasyfikacji w [Cri94], [LuW97] i 
[TaS02]). 
 KLASA USTERKI KOMENTARZ 
S1 Zawieszenie (ang. halt, crash, fail-

stop) 
Komponent generujący komunikaty (serwer) zawiesza się, ale 
pracował poprawnie do momentu zawieszenia. 

S2 Pominięcie (ang. omission) Brak odpowiedzi na zlecenie,  
brak odbioru komunikatu, 
brak wysłania komunikatu. 

S3 Brak komunikatów we właściwym 
czasie (ang. timeout) 

Komunikat za wczesny lub za późny, aby miał właściwe 
znaczenie dla przetwarzania (wymagań otoczenia 
współpracującego). 

S4 Błędna odpowiedź   
(ang. response incorrectness) –  
poprawny typ komunikatu 

Komunikat inny niż poprawny, ale właściwego typu. 
Komunikat niepoprawny, uchodzący za poprawny. 

S5 Błędna odpowiedź  
(ang. response incorrectness) –  
niepoprawny typ komunikatu 

Komunikat niepoprawny, poza oczekiwanym typem (np. 
niepoprawne zakończenie operacji, odpowiedź nieznanym 
sygnałem błędu). 

S6 Błędna odpowiedź  
(ang. response incorrectness) –  
niepoprawne zachowanie 

Przejście komponentu generującego komunikaty do 
niepożądanego stanu; odchylenie od poprawnego przepływu 
komunikatów (np. zmiana sekwencji komunikatów). 

S7 Nadmiar komunikatów Komunikat poprawny, ale nadmiar ich liczby w odniesieniu do 
wymagań lub możliwości przetwarzania. 

S8 Zachowanie dowolne (ang. byzantine 
failure) 

Komponent generujący komunikaty może odpowiedzieć 
dowolnym komunikatem w dowolnym czasie. 

 
 
Usterki sterowania oprogramowania według [Lev86] obejmują: 

• wejście modułu w nieprawidłowy stan lub wysterowanie innego modułu w kierunku błędnego 
stanu, 

• brak realizacji wymaganej funkcji (tj. funkcja nie jest wykonana lub brakuje odpowiedzi), 
• wykonanie funkcji nie jest wymagane (tj. błędna odpowiedź, wygenerowanie błędnego 

sterowania, wykonanie prawidłowej operacji w niewłaściwych warunkach (np. wywołanie 
operacji przypadkowe, za wczesne, za późne lub nie zakończenie je we właściwym czasie), 

• problem czasu lub sekwencji (np. brak synchronizacji lub określonego porządku operacji), 
• brak detekcji warunku zagrożenia wymagającego akcji naprawczej, 
• błędna odpowiedź na zidentyfikowany warunek zagrożenia. 

 
Na podstawie ustalenia dotyczącego standardowych modeli usterek dla kanału komunikacyjnego w 
projektowaniu systemów kolejowych należy rozważyć pominięcie, uszkodzenie lub przestawienie 
komunikatów (por. [EN159]). 
 
Według [Sho86] podstawowe podejście projektowe powinno polega na tym, aby zidentyfikować to, co 
może iść źle, a następnie konstruować tak, aby, gdy możliwe usterki systemu wystąpią, rezultat nie 
dawał większych zagrożeń niż zachowanie normalne systemu. Dla dowolnej usterki w układzie 
procesorowym możliwe i wystarczające jest zidentyfikować kompletny zbiór niepożądanych wyjść. Z 
tej perspektywy projekt powinien adekwatnie zapewnić, że: 

• wejścia do układu procesorowego są poprawne, 
• program wykonuje się poprawnie, 
• program nie ulega zmianie w pamięci, 
• tablice danych nie ulegają zmianie, 
• wejścia i wartości zmiennych są aktualne, 
• żaden segment programu nie jest pomijany, 
• wyjścia są poprawne, 
• wyjścia nie zostały zmienione przez uszkodzenia sprzętowe. 
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W analizie bezpieczeństwa według [Ieee83] należy wziąć pod uwagę następującą minimalną listę 
potencjalnych usterek w systemach z oprogramowaniem: 

• nieprawidłowe sygnały wejścia lub ich brak we właściwym czasie, 
• nieprawidłowe sygnały wyjścia lub ich brak we właściwym czasie, 
• sygnał wyjściowy, gdy brak potrzebnych do tego sygnałów wejściowych, 
• zmiana zawartości pamięci, 
• zmiana prędkości (kroku, dzielnika) zegara, 
• nieaktualność danych, 
• brak możliwości wyjścia z pętli, 
• błąd arytmetyczny, 
• błąd znaku (ang. sign error), 
• wejście do lub wyjście z procedury w niewłaściwym czasie, 
• nieuprawnione wejście do procedury, 
• niewłaściwe wykonanie instrukcji, 
• opuszczenie fragmentu programu, 
• załamanie systemu podczas wykonywania programu funkcji, 
• przyleganie zawartości komórek pamięci do stałych wartości. 
 

Praktykę projektową i analityczną wspierają przewodniki lub przykłady znanych firm, np. ABB, 
General Electric. W analizach prowadzonych w [RiE01] (prace General Electric) formułuje się 
następującą listę możliwych rodzajów uszkodzenia programowych jednostek przetwarzających: 

• zatrzymanie systemu operacyjnego, 
• zatrzymanie programu z wyprowadzeniem jednoznacznego komunikatu, 
• zatrzymanie programu bez jednoznacznego komunikatu, 
• realizacja programu z generowaniem oczywiście błędnych danych, 
• realizacja programu z generowaniem danych błędnych, ale uchodzących za poprawne, 
• brak spodziewanego wyjścia, 
• modyfikacja zmiennych, które nie powinny być modyfikowane, 
• brak poprawnej interakcji z kartami wejścia/wyjścia, 
• brak poprawnej interakcji z zasobami procesora, 
• modyfikacja kodu programu lub stałych. 

 
Zakres usterek wybranych komponentów elektronicznych, który powinien być uwzględniony w 
analizach bezpieczeństwa systemów kolejowych, jest definiowany (za UIC) w normie [M8004] (a za 
nią w [PKP1060]). 
 
Powiązanie usterek z cyklem życia systemu komputerowego oraz stosowanymi wobec nich środkami 
zaradczymi prezentuje uznana w środowisku przemysłowym norma [DIN801]. 
 
 

4.3  Podsumowanie 
 
W rozdziale przedstwiono wymagania prawne i normatywne dotyczące systemów sygnalizacji 
kolejowej. Stanowią one kryterium porównawcze (ang. benchmark) dla każdego systemu tego typu 
wchodzącego na rynek, stale aktualizowane o nowe doświadczenia i cele. 
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5. FORMALIZACJA OPISU ARCHITEKTURY SYSTEMU 
 
Formalizacja, poprzez zastosowanie języka formalnego, odwzorowuje obiekty i cechy dziedziny 
modelowanej w obiektach i cechach modelu tej dziedziny. Podczas, gdy rozróżnienie dziedziny i jej 
modelu pozostaje istotne, intuicje dotyczące dziedziny prowadzą modelującego w identyfikacji 
nowych elementów i twierdzeń dotyczącyh modelu [Bar89]. Rozdział ten zawiera wprowadzenie do 
metody formalizacji specyfikacji projektowych zastosowanych w pracy: w zakresie modelowania 
obiektowego według UML (p. 5.1) i w zakresie modelowania interakcji według CSP/FDR (p. 5.2). 
Podano również zakres analizy spójności wykonanej w odniesieniu do przygotowanych modeli (p. 
5.3.1), informację o roli narzędzia analitycznego umożliwiającego automatyzację analizy oraz 
informację o związanym z tym narzędziem problemie złożoności obliczeniowej (p. 5.3.2).  
 

5.1. Modele klas i współpracy systemu  
 
W pracy tej przyjęto UML ([UML1], [BoR99], [Kru00])23 jako notację używaną w opisie architektury 
systemu (por. [PeW92]). Diagramy UML stanowią język określonych perspektyw, ułatwiający 
przygotowanie odpowiednich projekcji systemu. 
 
Projektowany system rozważamy jako kolekcję aktywnych i współpracujących obiektów i 
reprezentujemy jej strukturę w postaci modelu klas i modelu współpracy. Każdy z obiektów jest 
autonomiczną jednostką posiadającą własne zachowanie i wewnętrzną strukturę danych. Jedynym 
sposobem interakcji z obiektem jest wysłać komunikat. Interakcje następują zgodnie z modelem 
współpracy obiektów. W celu precyzyjnej charakteryzacji oczekiwanego zachowania systemu 
interakcje obiektów reprezentujemy poprzez formalne procesy CSP, model interakcji (por. p. 5.2). 
 
Komponent systemu może być reprezentowany przez pojedynczy obiekt lub kolekcję obiektów 
będących w interakcji. Związek obiektu A z obiektem B definiujemy poprzez ustalenie czym ma być 
ten związek w jego odwzorowaniu S do znanej dziedziny semantycznej (por. Rys. 16, poniżej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 16. Porównanie dwóch rzeczywistości (lub budowanie jednej na wzór drugiej): 
 
W szczególnym przypadku, model ten może być zastosowany do definicji zachowania 
współpracujących obiektów. Opis zachowania obejmuje dwa aspekty (por. Rys. 17): 

• opis organizacji uczestników współpracy, ustalenie ról i związków (poziom specyfikacji), 
• opis wzorca interakcji między obiektami realizującymi zdefiniowane role (poziom obiektów). 

                                                      
23 Podejmowane są różne próby uściśleń lub rozszerzeń notacji [Eva00], [Hil01], [Hof02], [UML2-3], [UML2-
671], [OMA]. 

Obiekt A 

{Wymaganie dla struktury 
obiektów w związku Rel(A, B)}

Obiekt B Rel(A, B) {Implementacja wymagania:  
istnieje takie Rel, A i B} 

{S} 

S(A) S(B) 
R(S(A), S(B)) {Relacja R zdefiniowana jest na 

elementach dzidziny semantycznej}

{S}
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Jednostką zachowania na poziomie specyfikacji jest akcja (ang. action). Akcja, abstrakcja procedury 
obliczeniowej, definiuje kolekcję komunikatów (ang. messages), które są transmitowane między 
uczestnikami współpracy. Dla systemu interaktywnego, akcja jest krokiem odbioru (jednego lub 
więcej) komunikatów wejściowych i, w odpowiedzi, wysłania (jednego lub więcej) kanałów 
wyjściowych [Bro01]. Zbiór częściowo uporządkowany komunikatów nazywamy komunikacją. 
Komunikat reprezentuje interakcję między obiektami realizującymi role wysyłającego i odbierającego, 
i zleca określoną czynność odbiorcy. Przykładem interakcji jest transmisja danych, wywołanie 
operacji obiektu, wykreowanie (ang. create) lub niszczenie (ang. destroy) obiektu24 lub sygnał (ang. 
signal). Ten ostatni, z definicji, jest zdarzeniem mogącym zmienić stan maszyny stanów obiektu 
odbierającego. Ogólnie, zdarzenie (ang. event) jest wystąpieniem (w czasie i przestrzeni) komunikatu. 
Ciągi zdarzeń są znaczeniami interakcji [UML2-671]. Przypadek użycia (ang. use case) reprezentuje 
specyficzny ciąg zdarzeń w systemie. 
 
Graficznie, zdarzenie komunikacji jest reprezentowane przez łuk komunikatu oraz dwie związane z 
nim akcje wykonywane przez komponent wysyłający i komponent odbierający. Przyczynowość 
pomiędzy zdarzeniami jest zrealizowana poprzez akcje: zdarzenie e1 może być bezpośrednią 
przyczyną zdarzenia e2 innego komponentu, jeśli wysyłający dla e2 jest odbierającym dla e1 [Bro01]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 17. Dwa poziomy reprezentacji współpracy obiektów. 
 
Diagram współpracy (ang. collaboration diagram) integruje dwa poziomy reprezentacji współpracy  
[UML1]:  

• poziom specyfikacji (diagram współpracy pokazuje organizację uczestników współpracy i ich 
role), 

• poziom obiektów (diagram współpracy pokazuje łącza i klasy zdarzeń wysyłanych i 
odbieranych przez obiekty).  

Diagram ten stanowi schemat wzorca komunikacji. Strzałki na liniach łączących dwa obiekty pokazują 
istnienie interakcji odpowiadających pojedynczym komunikatom do obiektów. Numerowanie 
wskazuje na kolejność komunikatów.  
 

                                                      
24 Zdarzenie może być trwałym obiektem, który nie znika tylko dlatego, że jakaś aktywność podjęła reakcję na te 
zdarzenie [Boc99]. 
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Modele obiektów i współpracy wykonane w projekcie systemu LBS zamieszczono w Dodatku C.4 i 
C.5. 
 

5.2. Model formalny zachowania systemu  
 
Model klas ustala strukturę statyczną systemu i identyfikuje istotne komponenty. Model współpracy 
definiuje organizację zachowania struktury wyróżnionych komponentów podporządkowanego 
ograniczeniom sformułowanym w specyfikacji wymagań. Kanały komunikacyjne wyróżnione w 
modelu współpracy klasyfikują interakcje procesów reprezentujących komponenty. Do specyfikacji 
procesów używamy dialektu CSP (ang. Communicating Sequential Processes) związanego z 
narzędziem analitycznym FDR (ang. Failures Divergence Refinement). CSP umożliwia bezpośrednie 
odwzorowanie modelu współpracy i interakcji komponentów. Odwzorowanie to jest realizowane 
poprzez nadanie znaczących nazw dla (istniejących lub zamierzonych) zewnętrznych obserwacji lub 
pomiarów (zdarzeń) systemu, a następnie na definicji procesu generującego właściwe sekwencje tych 
zdarzeń [Hoa99]. 
 
5.2.1.  CSP  
 
CSP (ang. Communicationg Sequential Processes) jest notacją formalną służącą opisowi systemów 
współpracujących ze sobą procesów. Wprowadzenie do CSP i związanego z tą notacją narzędzia FDR, 
zawierają: [Ros94], [Ros98], [RyS01], [FSE], [MafD7]. W Dodatku D zamieszczono zwięzłą 
prezentację dialektu CSP/FDR używanego w specyfikacjach podawanych na wejście narzędzia FDR. 
 
W CSP system jest modelowany jako proces (mogący być strukturą bardziej szczegółowych 
procesów), który pozostaje w interakcji ze swoim otoczeniem za pośrednictwem atomowych zdarzeń. 
Komunikacja ta jest synchroniczna: zdarzenie ma miejsce dokładnie wtedy, gdy zarówno proces jak i 
jego otoczenie zgadzają się na jego wystąpienie. Atomowość oznacza, że zdarzenia są natychmiastowe 
i niepodzielne. Zdarzenia mają zerowy czas trwania. Zdarzenia interakcji z otoczeniem są 
komunikacją w określonym kanale komunikacyjnym procesu. Pozostałe zdarzenia procesu są 
zdarzeniami ukrytymi, wewnętrznymi. Procesy mogą się skończyć (ang. terminate) lub być wiecznie 
aktywne. 
 
Syntaktyka CSP obejmuje operator prefiksu procesu (a -> P), kompozycję sekwencyjną procesów (;), 
wybór zewnętrzny ([]) i wewnętrzny (|~|) zdarzeń, sprzężenie równoległe procesów (|A|), przeplatanie 
(|||), abstrakcję ukrycia zdarzeń (\), rekursję, zakleszczenie (STOP) i poprawne zakończenie (SKIP). W 
przypadku operatora wyboru zewnętrznego (deterministycznego) wybór P [] Q jest rozwiązywany w 
interakcji przez decyzję otoczenia: pierwsze zdarzenie wyznaczy dalsze zachowanie. Operator wyboru 
wewnętrznego zastosowany w opisie danego procesu umożliwia modelowanie sytuacji, w której 
otoczenie procesu nie ma wpływu na wybór generowanego zdarzenia. Oczekuje się, że otoczenie 
zaoferuje procesowi zbiór zdarzeń, a proces (maszyna) samodzielnie kontroluje (decyduje i dokonuje 
wyboru), które z tych zdarzeń wystąpi. Mówimy wówczas, że zdarzenie jest inicjowane przez sam 
proces, a ten proces jest procesem generującym zdarzenie. Rezultat wyboru wewnętrznego nie może 
być ani dokonany pod wpływem otoczenia, ani przez te otoczenie przewidziany. (Jest więc ten wybór 
nazywany z punktu widzenia zewnętrznych obserwatorów także wyborem niedeterministycznym.) 
 
Warunek if b then P else Q reprezentuje (w notacji CSP/FDR) wewnętrzny wybór pomiędzy 
procesami P i Q, który jest realizowany przez predykat b na przestrzeni stanów komunikujących się 
obiektów. Szczególnym przypadkiem tego warunku jest warunek dozoru guard&P, który jest 
skróconym zapisem warunku: if guard then P else STOP. Wyrażenie guard&c oznacza 
więc, że komunikacja poprzez kanał c danego procesu nie jest dozwolona, jeśli wyrażenie logiczne b 
ma wartość logiczną .F.) Ponieważ otoczenie może wyłączyć określone zdarzenie ze zbioru zdarzeń 
oferowanych, mówimy, że proces ma możliwość odmowy (ang. refuse) dowolnego z alternatywnych 
zdarzeń przez wybór innego. Proces P jest deterministyczny (ang. deterministic), jeśli nigdy nie może 
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odmówić (ang. refuse) żadnego zdarzenia ze swojego alfabetu zdarzeń. Determinizm procesu oznacza 
brak zdarzeń wewnętrznych (tau), a każdy stan ma co najwyżej jednego następcę po każdym 
zdarzeniu z alfabetu zdarzeń procesu. Proces niedeterministyczny może w określonych warunkach, w 
wyniku pewnych wewnętrznych, nie obserwowanych bezpośrednio i nie kontrolowanych przez 
otoczenie wyborów, zachowywać się dla tego otoczenia różnie (wewnętrzne wybory mogą mieć także 
wpływ na dalszą, widzialną aktywność procesu. 
 
Modele w notacji CSP i związana z nimi semantyka pozwalają na opis szerokiej gamy zachowań 
procesów. Semantyka śladów (ozn. T) przyporządkowuje procesom CSP zbiory śladów zdarzeń 
traces() generowanych przez te procesy. Ślad, skończony ciąg zdarzeń wygenerowanych przez 
proces, jest zachowaniem procesu w semantyce śladów. W szerszym modelu semantyki, semantyce 
uszkodzeń (ozn. F) informacja o zachowaniu obejmuje ślady procesów oraz te zdarzenia, które proces 
może odmówić po określonym śladzie. W dalszym rozszerzeniu semantyki, semantyce uszkodzeń i 
rozbieżności (ozn. FD) informacja o zachowaniu obejmuje ponadto informację o zdarzeniach, które 
proces może generować nieskończenie wiele razy poczynając od określonego stanu. Semantyka FD 
pozwala, np. na rozróżnienie następujących procesów: 
 
 a -> (b -> P |~| c -> Q) 
 
 (a -> b -> P) |~| (a -> c -> Q) 
 
które mają identyczne zbiory śladów, ale para (a, {b}) jest uszkodzeniem drugiego procesu, nie 
będąc uszkodzeniem pierwszego z nich. Decyzja wyboru gałęzi w przypadku pierwszego procesu 
podejmowana jest później 25. 
 
Warunki poprawności są w CSP kodowane jako relacje uszczegółowienia procesów. Mówimy, że 
proces P uszczegóławia Q w wybranej semantyce s (ozn. Q [s= P), jeśli wszystkie możliwe 
zachowania procesu P są w tej semantyce również zachowaniami procesu Q. W szczególności 
semantyka śladów procesów umożliwia zdefiniowanie częściowego porządku na specyfikacjach 
procesów: dla specyfikacji P i Q: 

 
Q [T= P 
iff 
traces(P) jest podzbiorem traces(Q). 

 
W dalszej części pracy, mówiąc o uszczegółowieniu, jeśli nie mówimy wprost o wybranej semantyce, 
to mamy na myśli każdą z semantyk T, F lub FD. 
 
Uszczegółowienie jest relacją przechodnią, tzn. 
 

Q [= P  i  P [= R    pociąga za sobą    Q [= R. 
 
Wszystkie operatory CSP są monotoniczne ze względu na uszczegółowienie, tzn. 
 

P [= Q   pociąga za sobą   C[P] [= C[Q], 
 
gdzie C[.] jest kontekstem budowanym z operatorów i procesów stałych. Ta cecha notacji umożliwia 
kompozycyjność konstrukcji systemów. Jeśli dla pewnego procesu P, zachodzą relacje 
uszczegółowienia  

 
Spec [= C[P]   i   P [= System, 

 
to na mocy monotoniczności zachodzi 
 
                                                      
25 ... czyli na bazie szerszej informacji. 
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(1)  C[P] [= C[System]. 
 
Na mocy przechodniości, warunki 
 

Spec [= C[P] i   (1)  
 
pociągają relację  
 

Spec [= C[System]. 
 
Oznacza to, że jeżeli zastąpimy komponent systemu jego uszczegółowieniem, to otrzymamy 
uszczegółowienie całego systemu26. W szczególności własności zdefiniowane etapowo mogą być 
etapowo sprawdzane: aby sprawdzić asercję   
 

Spec  [=  A || B    
 
możemy  dokonać (oddzielnie) sprawdzenia asercji 
 

Spec  [=  X || Y,    X  [=  A,   Y  [=  B. 
 
Porównywanie semantyki specyfikacji i jej implementacji wymaga zastosowania odpowiednich 
funkcji abstrakcji zdarzeń wewnętrznych implementacji. Dyskusję tego problemu można znaleźć w 
[Wul97], [Ros98]. W niniejszej pracy zdarzenia są abstrahowane za pomocą operatora ukrycia \ (ang. 
hiding). 
 
Wymagane własności bezpieczeństwa są specyfikowane w CSP. Następnie specyfikacja systemu jest 
weryfikowana względem tych własności. Krok weryfikacji jest realizowany przy pomocy narzędzia 
FDR. Sprawdza ono czy jedna specyfikacja CSP jest uszczegółowieniem innej lub wskazuje 
kontrprzykład, jeśli uszczegółowienie nie zachodzi.  
 
Każdy proces CSP realizując swój (zapisany w specyfikacji procesu) algorytm generuje ciąg zdarzeń 
ze swojego skończonego alfabetu i przechodzi przez kolejne swoje stany. Zdarzenia są rezultatem 
wyboru wewnętrznego lub zewnętrznego i zależą od aktualnego stanu procesu oraz warunku dozoru 
na zmiennych lokalnych procesu. 
 
 

5.3. Analiza spójności specyfikacji architektury  
 
5.3.1. Zakres analizy 
 
Analiza spójności specyfikacji obejmuje sprawdzenie reguły korespondencji (ang. correspondence) 
elementów modeli, która obejmuje: 
 

1. Sprawdzenie istnienia wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania obiektom według 
modelu klas uczestników współpracy według diagramów współpracy i procesów według 
formalnego modelu interakcji (według nazw obiektów, uczestników współpracy i procesów). 

2. Sprawdzenie definicji przez diagramy współpracy tylko obiektów z jednego poziomu 
abstrakcji modelu klas. 

3. Sprawdzenie odpowiadania wejściom i wyjściom (nazwom i typom) zdefiniowanych funkcji 
obiektów nazw i typów kanałów komunikacji procesów. 

4. Przygotowanie słowników danych i sprawdzenie ich zgodności z modelami systemu. 
 

                                                      
26 Formalizuje to pojęcie modularności metody wytwarzania. 
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oraz: 
5. Sprawdzenie poprawności syntaktycznej specyfikacji, a w tym:  

• definicji i zgodności typów wszystkich kanałów komunikacyjnych oraz atrybutów 
obiektów,  

• rozłączności warunków dozoru operacji, 
• wyjaśnienia w specyfikacji znaczenia wszystkich przypadków, gdy jakiś warunek 

wstępny operacji nie jest spełniony, 
• kompletności przypadków logicznych,  
• poprawności definicji funkcji,  
• wartości początkowych atrybutów obiektów. 

6. Weryfikację interakcji systemu w odniesieniu do procesów charakterystycznych 
reprezentujących wymagania bezpieczeństwa. 

7. Sprawdzenie spełnienia asercji zdefiniowanych w modelu interakcji. 
 
Procesy interakcji zdefiniowane w notacji CSP powinny być spójne z diagramami współpracy:  

• struktura uczestników komunikacji i procesów będących w interakcji powinna być identyczna, 
• kanały dla komunikatów wysyłanych przez obiekt powinny odpowiadać klasyfikacji zdarzeń 

(kanałom) odpowiedniego procesu w modelu interakcji, 
• kolejność interakcji z modelu współpracy powinna być odzwierciedlona w modelu interakcji. 

 
 
5.3.2. Automatyzacja analizy 
 
Specyfikacje procesów CSP są przetwarzane przy pomocy narzędzia FDR (por. Dodatek E). FDR jest 
zrealizowanym programowo narzędziem, które umożliwia analizę specyfikacji wyrażonych w notacji 
CSP, a w tym: 

• istnienie zakleszczeń – proces nigdy nie dochodzi do stanu, w którym nie istnieje możliwość 
kontynuacji (wykonania następnego zdarzenia), 

• istnienie rozbieżności – proces nigdy nie dochodzi do stanu, w którym możliwy jest 
nieskończony ciąg zdarzeń bez wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, 

• relacje semantyczne procesów – weryfikacja relacji uszczegółowienia śladów, 
uszczegółowienia uszkodzeń, uszczegółowienia uszkodzeń-rozbieżności pomiędzy procesami 
CSP. 

 
Oprogramowanie FDR, przyjmując na wejściu specyfikacje procesu w dialekcie maszynowym CSP 
(patrz Dodatek D) wyznacza semantykę śladów, uszkodzeń lub uszkodzeń i rozbieżności (por. Rys. 
18) i umożliwia sprawdzenie relacji między procesami wynikających z tych semantyk (por. Rys. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 18. Wyznaczanie semantyki procesu CSP z pomocą narzędzia FDR: (Proces P – definicja procesu P w 
notacji CSP/FDR, MP – maszyna stanów odpowiadająca P, F(P) – zbiór uszkodzeń procesu P, D(P) – zbiór 
rozbieżności procesu P, traces(P) – zbiór sladów procesu P).  
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Rolę narzędzia FDR w analizie procesu P przedstawia poniższy rysunek. Analiza przebiega w pełni 
automatycznie i nie wymaga interakcji użytkownika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 19. Porównanie zgodności dwóch specyfikacji procesów. 
 
 
FDR i złożoność obliczeniowa. Przestrzeń stanów procesu złożonego z innych procesów 
współbieżnych reprezentuje wspólne zachowanie komponentów systemu. Przeszukiwanie przestrzeni 
stanów należy do złożonych problemów obliczeniowych. Reprezentacja wszystkich stanów każdego 
rzeczywistego i nietrywialnego systemu szybko wyczerpuje dostępne zasoby dzisiejszych narzędzi 
analitycznych. Przestrzeń stanów systemów rośnie nieliniowo wraz ze wzrostem liczby komponentów 
analizowanego systemu. Dwa podstawowe podejścia do przeszukiwania przestrzeni stanów, to 
[Ros95], [Jac96], [ReJ97]: 

1. zarządzanie zakresem i kompozycją systemu podlegającego analizie (rozwiązania, które są 
dostępne z FDR)  
• wskazanie dla programu sprawdzającego, poprzez powielanie struktur już wcześniej 

zdefiniowanych, istniejącego podobieństwa struktur w systemie, 
• (dla FDR) staranne komponowanie łańcuchów komponentów równoległych: wczesne 

abstrahowanie "zbędnych" dla problemu zdarzeń i stosowanie właściwej (tj. najbardziej 
efektywnej) funkcji kompresji procesu (por. akapit w Dodatku E o metodach kompresji 
w FDR), 

• nie generowanie specyfikacji będącej „notatkami projektanta” w obszarze 
generowanych przez system zdarzeń (wyjaśnienia dopisywać w komentarzach), ale 
specyfikacji reprezentującej pożądane własności całej kompozycji, 

• abstrahowanie (ukrywanie lub aproksymacja szczegółów, koncentracja na komunikacji i 
procesach interfejsowych), 

• kompozycyjność (niezależne sprawdzanie własności lokalnych komponentów i 
globalnych własności całego systemu), 

• hierarchiczna kompresja (krokowe konstruowanie procesów i zastępowanie 
odpowiednich komponentów procesami semantycznie równoważnymi i o mniejszej 
przestrzeni stanów. Mając proces opisany przez kompozycję P [| X |] Q, stosuje się 
kompresję do każdego z komponentów, P i Q; a następnie dokonuje się złożenia według 
zadanej specyfikacji kompozycji), 

 
2. podejście algorytmiczne w odniesieniu do grafu stanów (rozwiązania, które nie są dostępne z 

FDR) 
• „weryfikacja symboliczna” (specyficzna reprezentacja przestrzeni stanów, np. metoda 

BDD (ang. Binary Decision Diagrams), 
• techniki wycinania przestrzeni stanów (unikanie przeszukiwania części przestrzeni 

stanów, np. metoda częściowego porządku, metoda symetrii). 
 
Problem złożoności obliczeniowej z zastosowaniem FDR, modelowania i transformacji dla lepszej 
sprawności algorytmów sprawdzenia modeli, podjęto w [Ros98], [RyS01] oraz [RoG95]. Według 
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[Gol02] oraz wiedzy autora, najbardziej szczegółowy opis działania narzędzia w tym kontekście jest 
zawarty w [RyS01]. 
 
Proces sprawdzania modelu w FDR poprzedzony jest kompilacją opisów tekstowych procesów 
implementacji i specyfikacji do drzewa zanurzonego w produkcie kartezjańskim przestrzeni stanów 
implementacji i specyfikacji. Złożoność kroku kompilacji zależy od złożoności struktury zdarzeń, a 
przeszukiwanie modelu jest (liniowym) przeszukiwaniem struktury drzewa [Gol02]. W podejściu 
FDR sprawdzenie asercji postaci P [= Q zaczyna się od przekształcenia specyfikacji P (ale tylko P) 
do postaci normalnej: maszyny stanów o specyficznej strukturze opisanej w [Ros98]. Istnieją 
przykłady procesów, dla których normalizacja jest operacją czasochłonną, a „rozmiar postaci 
normalnej jest potęgą rozmiaru systemu wyjściowego”. Jednak forma normalna poprawia wydajność 
przeszukiwania przestrzeni stanów. Według [Ros98] w praktyce normalizacja może być zastosowana 
do systemów, które są nie więcej niż dwa rzędy razy mniejsze niż systemy, które mogą być użyte w 
roli procesu Q (po stronie implementacji). 
 
Według [Gol02], porównywane przez FDR procesy implementacji i specyfikacji muszą mieć 
skończoną liczbę stanów, a praktycznie ograniczoną do: 

• nie więcej niż kilka tysięcy stanów dla każdego procesu rekursywnego, 
• kilku milionów osiąganych stanów dla specyfikacji, 
• kilku miliardów stanów dla implementacji.27 

Całkowity rozmiar alfabetu zdarzeń procesów nie może przekraczać dwóch milionów, gdyż 
reprezentacja tekstowa każdego zdarzenia wymaga przechowania w 32-bitowej przestrzeni adresowej. 
Zajmowany czas zależy od liczby przejść oraz liczby stanów, ale zwykle średnią sprawność można 
ustalić na około 10 milionów par stanów na godzinę na rozsądnie dobrym PC. W przypadku 
zastosowania technik hierarchicznej kompresji, a priori mogą być przetwarzane większe problemy.  
 
Według [Ree00], FDR może testować specyfikacje o liczbie stanów rzędu 10 8  z prędkością 
10 7 stanów na godzinę na standardowym sprzęcie. Aktualny rekord mierzony liczbą stanów 
analizowanego systemu wynosi ok. 600 000 000, w ciągu kilku dni pracy „dużego” PC z FDR 2.64 we 
wrześniu 1999 [Ros00]. W wersji FDR2.69 usunięto ograniczenie 4 mld na liczbę stanów w 
sprawdzeniu uszczegółowienia [FSE]. 
 
Aktualna wersja FDR realizuje bezpośrednie sprawdzenie wszystkich stanów kompletnego 
rozwinięcia przestrzeni stanów procesu oraz umożliwia zastosowanie technik kompresji w celu 
osiągnięcia równoważnego semantycznie procesu o mniejszej liczbie stanów [Ros95]. W [Jac96] 
przywołany jest przykład systemu o 6 1010×  stanach, dla którego kompresja komponentów przed ich 
kompozycją umożliwia redukcję liczby stanów wymagających analizy do 1116. W ekstremalnych 
przypadkach modele mogą być analizowane w czasie proporcjonalnym do logarytmu liczby 
elementów, gdy rozmiar przestrzeni stanów systemu rośnie wykładniczo. 
 
Typowymi dziedzinami zastosowań FDR są [Gol02], [Ros98]: 

• Weryfikacja projektów architektury procesorów, 
• Analiza bezpieczeństwa, 
• Weryfikacja protokołów, 
• Analiza protokołów szyfrowania (z zastosowaniem preprocesora Casper). 

 

                                                      
27 [Gol02]: „... chyba, że ma się dużo cierpliwości i nieograniczoną przestrzeń dyskową (około tygodnia trwa 
wypełnienie powierzchni dyskowej o rozmiarze 3/4 terabajta).”  
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6. WPROWADZENIE DO METODY OF-FMEA  
 
W rozdziale przedstawiona jest ogólna koncepcja metody OF-FMEA (ang. Object-oriented Formal 
FMEA). OF-FMEA jest obiektowo zorientowaną metodą formalnej analizy rodzajów uszkodzeń i ich 
efektów. Jest ona specjalizacją klasycznej metody FMEA. Rozszerza FMEA w dwóch aspektach: 
zakłada, że system jest projektowany z zastosowaniem podejścia obiektowego oraz, że projekt 
systemu jest wspomagany specyfikacją formalną i związanym z nią narzędziem sprawdzania modeli. 
Rozszerzenia te powodują, że OF-FMEA może być zastosowana w analizie bezpieczeństwa systemów 
z komponentami programowymi. 
 

6.1. Cel metody  
 
Cel metody OF-FMEA jest zgodny z klasyczną FMEA (por. p. 2.2) z tym, że jest on osiągany przy 
założeniu, że struktura systemu jest wyrażona środkami modelowania obiektowego, a precyzyjny opis 
obiektów i ich współpracy został dokonany z zastosowaniem metod modelowania formalnego. W 
ramach przeprowadzonych badań przyjęto założenie, że do modelowania formalnego zastosowano 
notację CSP, z którą związane jest narzędzie analityczne FDR (por. p. 5.3 i Dodatek E). 
 
Zastosowanie metody OF-FMEA w konkretnym projekcie rozwojowym wymaga spełnienia 
warunków wstępnych, które obejmują: 

1. Przygotowanie środowiska analitycznego. 
2. Przygotowanie (ogólnego) modelu usterek dla analizowanego systemu. 

Działania wstępne metody OF-FMEA zostały przedstawione na poniższym rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20. Diagram aktywności w etapie przygotowawczym do kroku analitycznego OF-FMEA. 

Formalna specyfikacja 
interakcji 

Specyfikacja asercji 
bezpieczeństwa 

 
OF-FMEA 

Przygotowanie  
środowiska 

analitycznego 
(por. p. 7.2) 

Przygotowanie  
modelu usterek  

dla systemu  
(por. p. 6.2) 
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W metodzie OF-FMEA wyróżniamy następujące kroki: 
 
KROK 1. Wybór poziomów dekompozycji: poziomu referencyjnego analizy oraz poziomu 

bazowego komponentów. 
KROK 2. Analiza uszkodzeń dla poszczególnych komponentów. 
KROK 3. Walidacja rodzajów uszkodzeń i wyselekcjonowanie tych, które zostaną poddane dalszej 

analizie. 
KROK 4. Modelowanie rodzajów uszkodzeń. 
KROK 5. Eksperymenty iniekcji usterek. 
KROK 6. Interpretacja uzyskanych wyników. 
KROK 7. Decyzje (akceptacja lub zmiany projektu systemu). 
 
Postępowanie w każdym z tych kroków opisano w następnym rozdziale. 
 

6.2. Model usterek  
 
Specyfikacja normalnego zachowania jest specyfikacją zachowania pożądanego ze względu na 
wymagania związane z jego misją. Potrzeba zrozumienia działania systemu pod wpływem czynników, 
które mogą prowadzić do odchyleń od tej specyfikacji wymaga modelowania możliwych usterek 
systemu i analizy jego własności w obecności usterek. 
 
Ogólne podejście do modelowania usterek zaproponowano w [Kop76], [LiJ92], [Cri93] i [Sch93]. 
Opiera się ono na obserwacji, że usterki w systemie mogą być modelowane poprzez ich skutki w 
zachowaniu jego komponentów. Koncepcję tę rozważały, zależnie od przyjętego modelu systemu, 
dalsze prace, np. [Rus93], [BeF94], [Jan95], [ArK98], [Gae99], [Gae00]. 
 
Normalne, to jest nie uwzględniające usterek zachowanie obiektu jest rezultatem aktywacji usług 
danego obiektu w otoczeniu jego obiektów współpracujących. Odkształcenie normalnej specyfikacji 
obiektu nazywamy błędem (ang. error) tego obiektu, a rezultat błędu w zachowaniu obiektu defektem 
zachowania lub uszkodzeniem tego obiektu [Sch93]. Bazę wiedzy pozwalającą na ustalenie 
„normalności” i możliwych defektów zachowania obiektu nazwiemy modelem usterek tego obiektu. 
Uszkodzenie obiektu powoduje, że obiekt nie spełnia oczekiwań obiektów z nim współpracujących. W 
zależności od tego, jakie z tych oczekiwań nie zostały spełnione, można dokonać klasyfikacji 
uszkodzeń. Mówimy wówczas o rodzajach uszkodzeń (ang. failure modes). Przykładami rodzajów 
uszkodzeń dla systemu sygnalizacji kolejowej są: 

a.  zapalenie innego niż właściwy obrazu na sygnalizatorze:  
• bardziej restrykcyjnego ze względu na ograniczenie ruchu, lub  
• mniej restrykcyjnego. 

b.  ograniczenie skutecznego funkcjonowania zaprojektowanych barier. 
c. brak dostępności komponentu lub podsystemu, który prowadzi do zagrożenia w systemie 

nadrzędnym. 
d. zaprzeczenie warunku wstępnego (ang. pre-condition) dla operacji obiektu zależnego, gdy ta 

operacja została wywołana. 
 
Przyjmujemy, że przyczyną błędu jest (trwała lub chwilowa) zmiana jakiejś cechy lub struktury 
obiektu lub jego otoczenia, którą nazywamy usterką obiektu (ang. object fault). Ujawnienie podczas 
użycia obiektu jego błędu uznajemy za moment aktywacji usterki. Przyjmujemy (jak w [Lyu96]), że 
podczas działania systemu, usterka obiektu nie może być ujawniona przez system o ile nie nastąpi 
aktywacja usterki.  
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Zmiana zachowania komponentu niezależnego może prowadzić do zmian zachowania komponentów 
zależnych. Zmiana umowy (ang. contract) po stronie komponentu zależnego oznacza możliwość nie 
spełnienia jego warunku wstępnego przez komponenty niezależne, co pokazano na Rys. 21 poniżej. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 21. Analiza konsekwencji zmiany umowy dla komponentu i jego otoczenia (na podstawie [Szy98]). 
 
 
W notacji CSP, błąd może być specyfikowany jako: 

• zdarzenie błędu - zdarzenie, które rozszerza alfabet procesu i jawnie występuje w 
zmodyfikowanej specyfikacji zachowania procesu, lub  

• wybór odmiennego (błędnego) stanu procesu. 
 
Elementami modelu usterek są (por. Rys. 22 poniżej): 

• specyfikacje wymagań bezpieczeństwa dla projektowanego systemu (według przepisów, norm 
i analiz systemów nadrzędnych), 

• specyfikacja interakcji w zachowaniu normalnym projektowanego systemu (specyfikacje 
umowy dla komponentów) i rozważania na poziomie syntaktyki specyfikacji: zaprzeczenie 
warunków wstępnych operacji, rozważenie kompletności lub dopełnienia typu zdarzeń w 
określonym kanale komunikacyjnym lub innych zasad podobieństwa zdarzeń, odmiennych niż 
normalne stanów komponentu przyjmowanych w rezultacie zdarzeń wejściowych 
komponentu, modyfikacji (przez komponent) przebiegu sterowania inicjowanego przez 
zdarzenia wejściowe dla obiektu referencyjnego, inicjacji odmiennych niż normalne stanów 
obiektu referencyjnego [CiG00], [CiG01], 

• założenie lub wiedza o zachowaniu komponentów implementacji tego obiektu lub 
komponentów współpracujących (dane producenta komponentu lub decyzje (cele) 
projektowe), 

• klasyfikacje usterek (według norm, przewodników, doświadczeń dotychczasowych projektów, 
por. p. 4.2.5, [HuA00]), 

• wzorce modelowanych usterek dla notacji zastosowanej do utworzenia modelu interakcji (por. 
p. 6.3). 

 
Rozszerzenia w kierunku kompletności przestrzeni zdarzeń bazują na kategoriach podobieństwa 
[Kot86] i podlegają walidacji ze względu na możliwość wystąpienia lub, alternatywnie, decyzji 
projektowej, aby implementacja danej struktury uniemożliwiała wystąpienie określonego zachowania. 
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Przestrzeń możliwych odchyleń na poziomie syntaktyki specyfikacji jest wyznaczona przez możliwe 
rozszerzenia ekstensji kanałów komunikacyjnych oraz możliwe przyczynowości (efekty, nowe 
„treści” (intensio)). Przestrzeń ta jest ograniczona przez: 

• decyzje projektowe (co nie wystąpi, a co musi lub może wystąpić), 
• wiedzę o znanych własnościach zastosowanych komponentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 22. Elementy modelu usterek dla systemu. 
 
Każda definicja przestrzeni zdarzeń może w pewnych okolicznościach okazać się nietrafna. Może 
bowiem okazać się, że nie uwzględniono okoliczności, które nie były znane lub, które dopiero pojawią 
się w przyszłości. Szczegóły implementacji mogą pozwalać na zrozumienie lub mogą też być 
konieczne, aby zrozumieć związki między wymaganiami lub kanałami komunikacji. 
 
Proces wytwarzania obejmujący nowe technologie może odkrywać nowe wymagania w trakcie 
działań implementacji. 
 
Definicja modelu usterek powinna być traktowana jako taka, która odpowiada aktualnemu stanowi 
wiedzy. 
 

6.3. Wzorce modelowanych usterek 
 
Analiza relacji pomiędzy pożądanym zachowaniem systemu oraz jego błędnym zachowaniem 
prowadzi do wyróżnienia wzorców błędów modelujących wystąpienie usterki. Wzorce błędów są 
specyfikowane jako generatory alternatywnego zachowania systemu. W szczególności definiowane 
być mogą zdarzenia błędów, które jawnie występują w śladach generowanych przez system i jego 
komponenty. Możliwość wystąpienia usterki jest modelowana przez rozszerzenie specyfikacji 
normalnej o określony wzorzec błędu. W ogólnym przypadku są dwie możliwości (por. specyfikacja 
poniżej): wybór wewnętrzny zachowania błędnego możliwy w przypadku ustawienia wartości 
przełącznika Fault_activation_1 na true, oraz wybór zewnętrzny możliwy w przypadku 
ustawienia wartości przełącznika Fault_activation_2 na true.  
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-- Ogólna specyfikacja zachowania komponentu: 
-- dwa sposoby przeciwdziałania (pojawieniu się lub skutkom) oraz 
-- sterowanie włączaniem błędnych zachowań. 
 
Fault_activation_1 = true  -- lub false 
Fault_activation_2 = true  -- lub false 
 
 
Component’s_general_behaviour = 
(Normal_communication_with_corresponding_components 
 |~| 
 Fault_activation_1&Misbehaviour_caused_by_the_component_faults) 
[] 
Fault_activation_2&Misbehaviour_caused_by_the_component’s_environment_fault 
 
Specyfikacja taka umożliwia analizę zachowania systemu w przypadku wystąpienia przewidywanych 
usterek, a w szczególności obserwację zależności wystąpienia i konsekwencji usterek w różnych 
komponentach.  
 
W dalszej części tego podrozdziału w kolejnych tabelach zaprezentowano zidentyfikowane w 
projekcie wzorce błędów oznaczone kodami P1 – P8. Opis wzorców ilustrowany jest rysunkami 23 – 
27, odniesieniem do klasyfikacji w Tabeli 2, p. 4.2.5, oraz do przykładów z projektu LBS. 
 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P1 (Zawieszenie) 
Znaczenie: Brak interakcji z otoczeniem  

(w związku z klasą S1 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Component_A_general_behaviour 
   A = 
 A_Normal_behaviour 
 |~| 

STOP 
 
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Component_B_general_behaviour 
   B =  
 B_Normal_behaviour 
 [> B_recovery_behaviour  
 -- oferta komponentu B, jeśli zewnętrzne zdarzenia nie nadchodzą 
 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [|interfejs|] B 
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 channel out :TYPE_X 
 channel in :TYPE_X 
 
Rysunek 23. Wizualizacja zależności komponentu B od komponentu A realizowanej przez kanał 
komunikacyjny A [out<->in] B. 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P2 (Timeout) 
Znaczenie: Brak sygnału lub zbyt późno 

(w związku z klasami S2 i S3 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP (por. Rys. 23) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Lack_out.v oznacza, że w kanale out nie wystąpiło zdarzenie v 
-- Lack_out_all oznacza, że w kanale out nie wystąpiło żadne zdarzenie 
 
-- Component_A_general_behaviour 
   A =  
 Component_A_Normal_behaviour 
 |~| 
 Fault_activation_1&Lack_out.v -> Component_A(Lack_out.v) 

|~| 
Fault_activation_2&Lack_out_all -> Component_A(Lack_out) 

 
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Lack_in.v oznacza, że w kanale in nie wystąpiło zdarzenie v 
-- Lack_in_all oznacza, że w kanale in nie wystąpiło żadne zdarzenie 
 
-- Component_B_general_behaviour 
   B = 
 (Component_B_Normal_behaviour 
 []  
 Lack_in.v -> Component_B(Lack_in.v) 
 [] 
 Lack_in_all -> Component_B(Lack_in)) 
 [> Component_B_recovery_behaviour  
 -- oferta komponentu B, jeśli zewnętrzne zdarzenia nie nadchodzą 
 
-- Zdarzenia Lack_in, Lack_in.v, Lack_out, Lack_out.v  
-- mogą być abstrahowane 
-- w celu zmniejszenia przestrzeni stanów systemu. 
 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [out <-> in] B 
 

2  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja sterowana przełącznikami BLO_e2, BLO_f2. 
 
 

 
 

B A 
out in 
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Nazwa wzorca błędu: P3 (Alternatywa) 
Znaczenie: Rozszerzenie alternatywnego wpływu komponentu A na 

komponent B poprzez rozszerzenie typu kanału komunikacyjnego 
lub „ujawnienie się” nowego kanału komunikacyjnego 
(w związku z klasami S4 i S5 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP  (por. Rys. 23) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- er jest zdarzeniem spoza normalnego typu kanału out lub in 
-- Component_A_behaviour 
   A = 

Component_A_Normal_behaviour 
|~| 
Fault_activation&(|~| er:ERRORS@out.er -> Component_A(er)) 

 
-- Component_B_behaviour 
   B = 
 Component_B_Normal_behaviour 
 [] 

([] er:ERRORS@in.er -> Component_B(er)) 
 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [out <-> in] B 
 

2  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja procesu SIG sterowana przełącznikami alter_b2, alter_b3. 
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Rysunek 24. Wizualizacja zależności komponentu B od komponentu A realizowanej przez dwa równoległe 
kanały komunikacyjne influence, influence_er. 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P4 (Zrównoleglenie) 
Znaczenie: Rozszerzenie równoległego wpływu komponentu A na 

komponent B poprzez rozszerzenie typu kanału lub „ujawnienie 
się” nowego kanału komunikacyjnego 
(w związku z klasami S6 i S7 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP (por. Rys. 24) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Component_A_behaviour 
  A = 
 (|~| v:NORMAL@influence.v -> Component_A_Normal_behaviour(v)) 
 [||] 
 Fault_activation&A_with_influence_on_channel_of_influence_er 
 
-- Component_B_behaviour 
  B =  
 ([] v:NORMAL@influence.v -> Component_B_Normal_behaviour(v)) 

 [||] 
Fault_activation&B_with_influence_on_channel_of_influence_er 

 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [|influence, influence_er|] B 
 
 

2  
-- ---------------------------------------------------------------- 
X = comm.p -> X(p) 

-- normalne zachowanie X dla p w dziedzinie kanału DOM(comm) 
[||]  
out.p-error -> X(p-error) 
-- X sygnalizuje p-error i kontynuuje, możliwie  
-- modyfikując zachowanie 

 
Y = comm.p -> Y(p) 
-- normalne zachowanie Y dla p w dziedzinie kanału DOM(comm) 
 
[||]  
in.p-error -> Y(p-error) 
-- Y odbiera p-error i podejmuje reakcję 
 
 

3  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja implementacji zachowania obiektu SIGNALLING. 
 

 

B 
A_2 

A_1 A 

influence

influence_er
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 channel in_1, out_1 :TYPE_1 
 channel in_2, out_2 :TYPE_2 
 
Rysunek 25. Wizualizacja zależności komponentu B od komponentu A realizowanej przez zdefiniowanie 
kompozycji A [out_1<->in_1, out_2<->in_2] B. 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P5 (Przestawienie) 
Znaczenie: Zmiana kolejności zdarzeń w zdefiniowanych kanałach 

komunikacyjnych 
(w związku z klasami S6 i S7 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP (por. Rys. 25) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Component_A_behaviour 
  A = 
 (|~| x:EVENT_SPACE_1@out_1.x -> SKIP); 

(|~| y:EVENT_SPACE_2@out_2.y -> Component_A_continuation(x,y)) 
 |~| 
Fault_activation&((|~| y:EVENT_SPACE_2@out_2.y -> SKIP); 

(|~| x:EVENT_SPACE_1@out_1.x -> Component_A_continuation(y,x))) 
 
 
-- Component_B_behaviour 
  B = 
 Component_B_Normal_behaviour 
 [] 

(([] x:EVENT_SPACE_1@in_1.x -> SKIP); 
([] y:EVENT_SPACE_2@in_2.y -> 

Component_B_continuation(x,y))) 
 [] 

(([] y:EVENT_SPACE_2@in_2.y -> SKIP); 
([] x:EVENT_SPACE_1@in_1.x -> 

Component_B_continuation(y,x))) 
 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [out_1 <-> in_1, 
           out_2 <-> in_2] B 
 
 

2  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja procesu SIG sterowana przełącznikami alter_b2, alter_b3. 
 
 

 
 
 
 

B A out_2 in_2 

out_1 in_1 
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Rysunek 26. Wizualizacja zależności komponentu B od komponentu A realizowanej przez zdefiniowanie kanału 
komunikacyjnego A [out<->in] B oraz zależności od otoczenia tych komponentów. 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P6 (Interferencja) 
Znaczenie: Interferencja komponentów A i B poprzez konfliktowy wybór 

określonych charakterystyk lub danych o otoczeniu (np. wielkości 
dostępnych zasobów i parametrów otoczenia). Wpływ efektów 
ubocznych działania komponentów A i B  
(w związku z klasą S7 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP (por. Rys. 26) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Zachowanie komponentu A 
  A =  
     out.v -> 
 ( 
      [] context_data:CONTEXT_DATA_DOMAIN@( 
 

if Test_A(context_data)  
then   

Component_A_behaviour(correct_context_data) 
 
  else 
   Component_A_behaviour(invalid_context_data)) 
        ) 
 
-- Zachowanie komponentu B 
  B =  
     in.v -> 
      ( 
 [] context_data:CONTEXT_DATA_DOMAIN@( 
 

if Test_B(context_data)  
then   

Component_B_behaviour(correct_context_data) 
 
  else 
   Component_B_behaviour(invalid_context_data)) 
       ) 
 
-- Współpraca jest określona w związku: 
       A [out <-> in] B 
 

 
 

B A 
out in 

Manager  
zasobów 

Inne 
komponenty 

systemu
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 channel in :TYPE_EXT 
 
Rysunek 27. Komponent B z kanałem wejściowym in. 
 
 
Nazwa wzorca błędu: P7 (Sterowanie) 
Znaczenie: Błąd sterowania komponentu zależnego 

(w związku z klasą S6 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP (por. Rys. 27) 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Zachowanie komponentu B 
 B = 
  in.p -> (B(p) 

-- zachowanie normalne B dla p w dziedzinie DOM(in) 
 |~| Fault_activation_I&B(p-error)) 

-- Błąd I-go typu komponentu B 
 
  [] in.p-error -> (B(p-error) 

-- reakcja normalna B na sygnał p-error 
  |~| Fault_activation_II&B(p)) 
  -- Błąd II-go typu komponentu B  
 
 

2  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja sterowana przełącznikami ERR_10, BLO_e3 i BLO_f3 oraz BLO_e1 i 
BLO_f1. 
 

 
 
 
 

B 
in 
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Nazwa wzorca błędu: P8 (Chaos) 
Znaczenie: Zachowanie dowolne 

(w związku z klasą S8 w Tabeli 2 w p. 4.2.5). 
 

R e p r e z e n t a c j a   w z o r c a   w   CSP 
1  

-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Zachowanie komponentu B, gdy Alfa jest alfabetem zdarzeń B 
 B = 
      Component_B_Normal_behaviour 

 |~|  
      CHAOS(Alfa)  
 
 

2  
Przykład ze specyfikacji procesu LBS: 
 
Specyfikacja sterowana przełącznikiem alter_b3. 
 

 
 
 
 
 

6.4. Podsumowanie 
 
W rozdziale zawarto wprowadzenie do metody OF-FMEA. W p. 6.1 wyróżniono siedem 
podstawowych kroków metody i wskazano ich kotekst. Działania te są oparte o model usterek, który 
wprowadzono w p. 6.2 oraz operacje na specyfikacji formalnej interakcji systemu, dla których wzorce 
pokazano w p. 6.3.  
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7. OPIS METODY OF-FMEA  
 
W tym rozdziale opisano kolejne kroki metody OF-FMEA zgodnie z celem metody i listą kroków 
wyróżnionych w punkcie 6.1. 
 

7.1. Kroki metody OF-FMEA 
 
KROK 1: Wybór poziomów dekompozycji: poziomu referencyjnego analizy oraz poziomu 
bazowego komponentów 
 
Rezultatem postępowania zstępującego w projektowaniu systemu jest definicja i akceptacja kolejnych 
poziomów uszczegółowienia w hierarchii komponentów projektowanego systemu. Poprawność 
każdego uszczegółowienia jest weryfikowana względem wymagań dla systemu, które obejmują 
również wymagania bezpieczeństwa.  
 
Pierwszym poziomem uszczegółowienia i podstawowym obiektem referencyjnym jest specyfikacja 
interakcji komponentów systemu według wymagań przepisów i użytkownika. Stanowi on jedyne 
kryterium poprawności zachowania dla każdego z kolejnych poziomów uszczegółowienia. Poziom 
bazowy komponentów, to ten poziom uszczegółowienia, który już nie jest dalej rozwijany ze 
względów omówionych w podrozdziale 2.2. Proces dalszej analizy dotyczy odniesienia specyfikacji 
poziomu bazowego do specyfikacji referencyjnej w celu sprawdzenia ich wzajemnej spójności. 
Analiza obejmuje badanie spójności ze specyfikacją referencyjną w sytuacjach, gdy specyfikacje 
poziomu bazowego są modyfikowane poprzez modelowanie w nich klas usterek. 
 
Nie jest konieczne, aby analiza usterek i ich konsekwencji była wykonywana na każdym kolejnym 
poziomie uszczegółowienia. Własność kompozycyjności specyfikacji umożliwia przyjęcie za poziom 
referencyjny dowolnej akceptowanej specyfikacji dowolnego komponentu systemu i odnoszenie do 
niego dowolnego uszczegółowienia implementacji tego komponentu. Umożliwia to ograniczenie 
liczby rozważanych w analizie komponentów. Na implementację tak analizowanego systemu 
nakładany jest warunek braku interferencji z komponentami, które są traktowane jako poprawne i nie 
zostały włączone w zakres analiz. 
 
Relację pomiędzy poziomem referencyjnym i poziomem bazowym analizy prezentuje poniższy 
rysunek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 28. Związki komponentu z poziomu bazowego i obiektu referencyjnego w metodzie OF-FMEA. 
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KROK 2: Analiza uszkodzeń dla poszczególnych komponentów 

 
Ten krok wspiera dochodzenie do możliwie kompletnej wiedzy o usterkach projektowanego systemu. 
Wiedza o możliwych usterkach zawarta w modelu usterek jest formułowana w języku modelu 
współpracy i modelu interakcji projektowanego systemu. Rezultatem jest hipoteza o usterkach dla 
wybranego poziomu bazowego struktury systemu (por. Rys. 29). Hipoteza o usterkach dla 
konkretnego komponentu zakłada jak usterki tego komponentu mogą naruszać jego zachowanie 
normalne [Sch93]. Elementami hipotezy są propozycje modyfikacji modelu interakcji komponentu o 
jego rodzaje uszkodzeń, reprezentujące klasy usterek tego komponentu. Hipoteza o usterkach sama 
stanowi nowy element modelu usterek i będzie przedmiotem dalszych działań analitycznych metody 
OF-FMEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 29. Krok analizy uszkodzeń dla poszczególnych komponentów. 

 
Przy formułowaniu hipotezy o usterkach wykorzystywane są wzorce modelowanych usterek 
przedstawione w podrozdziale 6.3. Wybrane wzorce są rozważane jako kandydaci do modyfikacji 
interakcji rozważanego komponentu.  
 
 
KROK 3: Walidacja rodzajów uszkodzeń i wyselekcjonowanie tych, które zostaną poddane 
dalszej analizie 
 
Celem kroku walidacji usterek jest ocena rodzajów uszkodzeń objętych hipotezą ze względu na 
możliwość ich wystąpienia w rzeczywistym systemie oraz potwierdzenie, że wybrane rodzaje 
uszkodzeń tworzą kompletny i nienadmiarowy zbiór jaki należy rozważyć w dalszej analizie. 
Rozważane są dwa pytania: 

• czy określony rodzaj uszkodzenia uznajemy za możliwy w projektowanym systemie? 
• jakie inne klasy usterek należy rozważyć ze względu na określone zastosowanie? 

 
Kontekst tego kroku metody przedstawia Rys.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 30. Krok walidacji hipotezy o usterkach. 
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Podczas walidacji hipotezy o usterkach wykorzystywana jest wiedza z następujących źródeł: 

• ogólna klasyfikacja usterek komponentów danego typu zawarta w normach i przewodnikach 
branżowych (por. p. 3.4, p. 4.2.5),  

• dane producenta o komponentach (o ile już istnieją), jego listy kontrolne usterek, 
• dane statystyczne innych użytkowników lub ekspertów, w tym danych z wypadków i 

doświadczeń z podobnych aplikacji,  
• wymagania udziałowców budowanego systemu,  
• ograniczenia wynikające z założeń kosztowych, technicznych lub obsługowych dotyczące 

przyszłej implementacji, oraz 
• strategia projektanta. 

 
Dla przykładu, w Tabeli 3 przedstawiono udokumentowany wynik walidacji rodzaju uszkodzenia 
(oznaczonego kodem ERR_10) komponentu DET systemu LBS rozważanego w studium przypadku 
opisanym w dalszych rozdziałach. Rodzaj uszkodzenia ERR_10 został zidentyfikowany na podstawie 
wzorca P7.  
 
Tabela 3. Tabela walidacji (fragment dla ERR_10). 

Kod Komponent Wzorzec 
błędu Argument walidacyjny 

ERR_10 DET P7 

Błędny sygnał w kanale wyjściowym detector procesu DET – błąd 
sterowania procesu lub uszkodzenie jego kanału wyjścia. 
 
Kryterium: [EN50159]. 

 
 
KROK 4: Modelowanie rodzajów uszkodzeń 
 
Wyselekcjonowane w poprzednim kroku elementy hipotezy o usterkach są modelowane formalnie i 
rozszerzają specyfikację interakcji komponentów systemu (por. Rys. 31). Odpowiednie fragmenty 
kodu CSP są blokowane za pomocą przełączników logicznych (zmiennych typu {false, true}) o 
nazwach równych kodom nadanym rodzajom uszkodzeń. W ten sposób nadanie przełącznikowi 
wartości true włącza rozszerzenie specyfikacji możliwego zachowania podczas gdy wartość false 
powoduje, że specyfikacja generuje normalne zachowanie systemu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 31. Krok modelowania rodzajów uszkodzeń. 

 
W poniższym przykładzie pokazano w jaki sposób rodzaj uszkodzenia o kodzie ERR_10 
przedstawiony w Tabeli 3 rozszerza specyfikację stanu DET_OUT komponentu DET. Przełącznik 
ERR_10 służy aktywowaniu kodu reprezentującego ten rodzaj uszkodzenia. 
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DET_OUT(X) = 
 
        occupation?k -> 
  ( if member(k, X) then 
   (detector!k.IN -> DET_IN(X) 
   [] ERR_10 & detector!k.OUT -> DET_IN(X) ) 
 
  else 
  detector!k.OUT -> DET_IN(X) ) 
 
 
 
KROK 5: Eksperymenty iniekcji usterek 
 
Aktywację rozszerzenia specyfikacji komponentu o specyfikację rodzaju szkodzenia nazywamy 
iniekcją usterki (ang. fault injection), Dzięki zastosowaniu przełączników, iniekcja usterki sprowadza 
się do nadania wartości true odpowiadającemu danej klasie usterki przełącznikowi.  
 
W trakcie studium przypadku dotyczącym systemu LBS wszystkie przełączniki modelowanych 
usterek były przechowywane we wspólnym pliku LBS_faults_table_wersja.csp. Plik ten 
był włączany instrukcją include w specyfikację modelu interakcji systemu LBS. Iniekcja wybranych 
usterek polegała po prostu na ustawieniu wartości true odpowiednich przełączników, a następnie 
podaniu specyfikacji modelu interakcji na wejście narzędzia FDR.  
 
Kolejne iniekcje podlegają ocenie poprzez sprawdzenie asercji bezpieczeństwa: relacji spójności 
specyfikacji systemu z wprowadzoną usterką z własnościami bezpieczeństwa wyrażonymi w postaci 
odpowiednich procesów charakterystycznych lub warunkami kompozycji systemu. W studium 
przypadku dotyczącym systemu LBS zdefiniowano 22 asercje (por. zestawienie w Tabeli 11, p. 8.2). 
Sprawdzenie asercji jest realizowane za pomocą narzędzia FDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 32. Krok eksperymentów iniekcji usterek. 
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Rysunek 33. Aktywności sprawdzenia asercji w kroku iniekcji usterek procesu OF-FMEA. 
 
 
Podstawą oceny odchylenia jest porównanie semantyki śladów specyfikacji abstrakcyjnej i 
rozszerzenia jej implementacji (por. Rys. 34 poniżej oraz Rys. 18 i 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 34. Interpretacja iniekcji za pomocą narzędzia FDR.  
 
 
W Tabeli 4 zamieszczono wynik sprawdzenia 22 asercji rozpatrywanych w studium przypadku 
systemu LBS w eksperymencie iniekcji usterki ERR_10. Tabela ta prezentuje więc obraz 
konsekwencji tej usterki z punktu widzenia własności bezpieczeństwa systemu. 
 
Tabela 4. Obraz konsekwencji dla ERR_10. 

OBRAZ KONSEKWENCJI INJEKCJI USTERKI 
Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik     ×•                  

 
Oznaczenia: 
  - asercja jest spełniona 
 ×• - asercja nie jest spełniona (i znaleziony został kontrprzykład). 
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KROK 6: Interpretacja uzyskanych wyników 
 
Formułowana jest odpowiedź na następujące pytania:  

• czy (oraz jak) dana usterka może naruszyć bezpieczeństwo systemu?  
• jeżeli może, to czy należy system uodpornić na tę usterkę? 
 

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest dostarczana w raporcie z narzędzia FDR (patrz przykład w Tabeli 
4). Jeżeli jakaś asercja bezpieczeństwa nie jest spełniona, FDR generuje dodatkowo kontrprzykład, 
tzn. zachowanie systemu które tę asercję narusza (patrz Tabela 5). Informacja ta jest bardzo pomocna 
w trakcie eewentualnej modyfikacji specyfikacji zmierzającej do uodpornienia systemu na 
rozpatrywaną usterkę. 
 
To, czy usterka która narusza asercje bezpieczeństwa powinna zostać zamaskowana (poprzez celową 
zmianę specyfikacji komponentu lub jego otoczenia) zależy od oceny walidacyjnej tej usterki 
przeprowadzonej w Kroku 3 metody OF-FMEA. W szczególności brana jest tu pod uwagę ocena 
częstości występowania danej usterki w systemie rzeczywistym. 
 
W poniższej tabeli podane są ślady raportowane przez FDR jako kontrprzykład dla asercji 5 która 
została naruszona (por. Tabela 4 i 5). Wcześniejsza walidacja usterki oraz istnienie tej rozbieżności w 
relacji do wymagań bezpieczeństwa jest dostatecznym argumentem do blokowania uszkodzenia 
ERR_10 poprzez zmianę specyfikacji komponentu lub jego otoczenia. 
 
 
Tabela 5. Analiza raportu FDR dla asercji 5 w przypadku iniekcji usterki ERR_10. 

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR 

5 SIGNAL_IMAGE_MONITOR realizuje: 
<signal_image.1.S5 
hazard> 

SIGNALLING_SYSTEM realizuje: 
<com_fromP.3.StopPL 
indication.1.IN 
occupation.0 
detector.0.OUT 
indication.1.IN 
occupation.1 
detector.1.IN 
indication.1.IN 
occupation.2 
detector.2.OUT 
indication.1.IN 
occupation.3 
detector.3.OUT 
indication.1.IN 
signal_toP.3.S1 
com_fromP.3.PL 
occupation.0 
detector.0.OUT 
indication.1.IN 
occupation.1 
detector.1.OUT 
signal_image.1.S5> 

 
 
 
SIGNALLING_SYSTEM odbiera sygnał zajętości sekcji torowej (indication.1.IN), ale 
przekazuje informację o jej niezajętości (detector.1.OUT). W konsekwencji generowany jest 
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sygnał zezwalający (signal_image.1.S5), a SIGNAL_IMAGE MONITOR generuje zdarzenie 
hazard. 
 
 
KROK 7: Decyzje (akceptacja lub zmiany projektu systemu) 
 
Tradycyjnym wymaganiem norm bezpieczeństwa sektora kolejowego jest [EN126]: 

• spełnienie zdefiniowanych w przepisach własności bezpieczeństwa przez specyfikację 
obejmującą wolną od zagrożeń interakcję wszystkich obiektów konfiguracji, 

• maskowanie wszystkich usterek naruszających własności bezpieczeństwa. 
 
W ramach tego kroku formułowana jest odpowiedź na następujące pytania:  

• czy dokonać takiej implementacji komponentu, która wyeliminuje określoną usterkę z 
możliwej przestrzeni zdarzeń ? 

• czy zaprojektować możliwość ujawnienia usterki przez komponenty współpracujące oraz 
adekwatną, automatyczną reakcję na nią? 

 
Rezultatem kroku jest stopniowa modyfikacja specyfikacji zmierzająca do uwzględnienia wszystkich 
rozważanych klas usterek. 
 
Możliwe postępowania względem usterki naruszającej wymagania bezpieczeństwa zostały 
podsumowane w Tabeli 6. 
 
Tabela 6. Przypadki oceny naruszenia poprawności specyfikacji zachowania. 
 Ocena naruszenia poprawności Opis działania analitycznego i projektowego 

Ani specyfikacja interakcji obiektów implementacji, ani 
specyfikacja abstrakcyjna (wymagań) nie muszą być zmienione, 
dopuszczając naruszenie. 

 

A Akceptacja usterki bez reakcji na nią. 
 
 

Udokumentować naruszenie jako dozwolone uszkodzenie. 
Specyfikacja implementacji zachowania obiektu referencyjnego 
nie zawiera odpowiedniego rozszerzenia. 

 
BM Brak akceptacji usterki –  

Wymagana jest identyfikacja 
naruszenia przez komponenty 
współpracujące i ich zachowanie 
korekcyjne (reakcja bezpieczeństwa). 
 
 
 

Specyfikacja interakcji powinna być zmieniona, aby 
uwzględnić naruszenie. 

Zaprojektować identyfikację uszkodzenia oraz mechanizm 
reakcji na nie (możliwe są trzy opcje): 

1. identyfikacja uszkodzenia i reakcja na nie przez 
komponenty współpracujące implementacji specyfikacji 
referencyjnej (przejście do stanu bezpiecznego obiektu 
referencyjnego wyznaczonego przez tę specyfikację; 
jednoznaczny obraz uszkodzenia obiektu referencyjnego), 

2. identyfikacja uszkodzenia przez komponenty 
współpracujące implementacji i sygnalizacja wyjątku 
(rozszerzenie specyfikacji referencyjnej), 

3. identyfikacja uszkodzenia i reakcja na nie przez 
komponenty współpracujące obiektu referencyjnego. 

Opcje 2 i 3 związane są ze zmianą specyfikacji referencyjnej tak, 
aby objęła odchylenie implementacji. 
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  Udokumentowanie naruszenia jest osiągnięte przez akceptację 
zmienionych specyfikacji zachowania.  

Do komponentów współpracujących zaliczamy także osoby 
obsługi i systemy nadrzędne danej aplikacji.  

Istotne jest ustalenie i wymaganie od dalszych kroków 
projektowych jednoznacznego obrazu uszkodzenia rozważanego 
komponentu. 

 
Podejmowana jest decyzja o tym, że implementacja 

komponentu uczestniczącego w błędnym zachowaniu powinna 
eliminować możliwość takiego zachowania. 
 

BI Brak akceptacji usterki – 
Wymagane jest usunięcie przyczyn 
(źródeł) naruszenia w implementacji 
komponentu. 
 
 

Rozszerzyć specyfikację wymagań dla tego komponentu. 
  

 
 
Proponowaną w wyniku uwzględnienia usterki nową architekturę systemu nazywamy hipotezą 
procesu projektowego. 
 
Dla uszkodzenia ERR_10 w studium przypadku systemu LBS sformułowano następującą ocenę i 
decyzje (por. Tabela 7): 
 
Tabela 7. Ocena i decyzja projektowa dla iniekcji ERR_10. 

Ocena i decyzja projektowa 
1 Zastosować kody detekcji błędów w kanale komunikacyjnym. 
2 Rozważyć rozwiązanie wielokanałowe (por. Rys. 10 i 12 w podrozdziale 3.2). 
3 Ocenić akceptowalną częstość możliwego błędu i w implementacji zastosować czujnik (DET) 

posiadający taką charakterystykę. 
 

7.2. Pragmatyka metody OF-FMEA 
 
Poprzez modelowanie formalne z wykorzystaniem notacji CSP oraz dzięki wspomaganiu procesu 
analizy formalnej przez narzędzie FDR metoda OF-FMEA umożliwia weryfikowanie wymagań 
bezpieczeństwa oraz realizację procesu stopniowego uszczegóławiania specyfikacji w obecności 
identyfikowanych rodzajów uszkodzeń. 
 
Wiedza o usterkach zapisana jest w sposób czytelny dla człowieka. Reprezentacja ta może być 
poddana jego ocenie oraz umożliwia jej wykorzystanie w decyzjach projektowych. 
 
Istota metody, to: 

• Identyfikowalność wymagań bezpieczeństwa w projekcie systemu: wraz z rozwojem 
architektury następuje dekompozycja wymagań bezpieczeństwa; 

• Precyzja w wyrażaniu wymagań i ich analizie; 
• Automatyzacja weryfikacji konsekwencji usterek. 

 
Zakres informacji wykorzystywanej w trakcie realizacji metody OF-FMEA jest zobrazowany na Rys. 
35. 
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Rysunek 35. Kontekst zastosowania metody OF-FMEA. 
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7.2.1. Środowisko narzędziowe procesu OF-FMEA 
 
Elementy minimalnego środowiska narzędziowego związanego z zastosowaniem metody OF-FMEA 
przedstawiono na rysunku poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 36.  Struktura minimalnego środowiska narzędziowego procesu OF-FMEA. Kolorem zielonym 
wyróżniono obiekty przetwarzające, a kolorem żółtym produkty i obiekty przetwarzane. 
 
 
Tabela 8. Elementy minimalnego środowiska narzędziowego (por. diagram na Rys. 36 powyżej). 

Element Informacja o elemencie 
Metamill, dia lub inne Oprogramowanie do zarządzania modelami graficznymi UML, wersja dla 

systemów Windows lub Linux (http://www.metamill.com, 
http://www.lysator.liu.se/~alla/dia) 

ConTEXT lub inny Edytor plików tekstowych ascii (do edycji skryptów w notacji CSP dla 
FDR) z możliwością definiowania sposobu kolorystycznego podkreślania 
syntaktyki redagowanego tekstu oraz eksportu tego tekstu w formacie 
HTML z tymi podkreśleniami. Wersja dla systemu Windows. 
(http://www.fixedsys.com/context) 

gEdit, pico lub inne Edytory plików tekstowych w formacie ascii (do edycji skryptów 
wejściowych w notacji CSP dla FDR) w systemie Linux. 

FDR Oprogramowanie analityczne (por. załącznik E oraz p. 5.2). 
MS Word lub inny Edytor dokumentacji projektu. 
 
 
Weryfikacja zachowywania własności bezpieczeństwa w obecności potencjalnych usterek systemu 
jest realizowana przez sprawdzenie relacji semantycznej specyfikacji zachowania systemu będącej 
inicjatorem błędów i specyfikacji procesów reprezentujących wymagania bezpieczeństwa.  
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WINDOWS

MS Word 
: program 

WINDOWS 

Metamill, dia, ...
: program 

WINDOWS

Dokumentacja 
: produkt 

Modele obiektowe

FDR 

ConTEXT
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: produkt 
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: program 
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: program 
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Tolerowanie kombinacji jednoczesnych usterek, gdy ich liczba jest duża, ze względu na zbyt duży 
koszt potrzebnej nadmiarowości, może nie być w praktyce możliwe. Ze względu na wsparcie 
narzędziowe OF-FMEA umożliwia sprawdzenie konsekwencji iniekcji dowolnej grupy usterek. 
 
Zastosowanie edytora plików tekstowych ze zdefiniowanym dla CSP/FDR podkreślaniem elementów 
syntaktyki kodu ułatwia projektantowi i analitykowi analizę i modyfikacje specyfikacji28. 
 
 
7.2.2. Metoda OF-FMEA w procesie wytwórczym 
 
Proponowany w tej pracy proces wytwarzania i oceny jest oparty na zasadzie, że własności 
bezpieczeństwa systemu muszą być uwzględnione począwszy od pierwszych decyzji projektowych 
[EN126], [BaL01], [Sch98]. Proces projektowania przebiega zstępująco (ang. top-down). Metoda OF-
FMEA integruje postępowanie projektowe i analityczne. Zakłada się, że proces projektowania 
przebiega według podejścia obiektowego. Modelowanie obiektów rozpoczyna się od ogólnego modelu 
dziedziny aplikacyjnej ukazującego pełny kontekst rozpatrywanego problemu, a kolejne 
uszczegóławiania są dokonywane przez dekompozycję klas i powiązań już występujących na klasy 
(obiekty) składowe. 
 
Model obiektów jest rozszerzany o model interakcji (ang. interaction diagram) oraz model 
współpracy (ang. collaboration diagram) języka UML. Wraz z uszczegółowianiem modelu obiektów, 
uszczegółowieniu podlegają również odpowiednie modele interakcji i współpracy. 
 

                                                      
28  W projekcie zastosowano edytor plików ConTEXT ver. 0.97.1. 
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Proces rozwoju modeli na drodze ich uszczegółowiania został zilustrowany na Rys. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenie: 
OF-FMEA(R,X)  - wykonanie kroku analitycznego OF-FMEA z R jako obiektem referencyjnym i X wskazującym 
na warstwę komponentów analizy. 

Rysunek 37. Ogólny diagram zależności kroków uszczegółowienia w procesie projektowym i obiektów analizy 
OF-FMEA.  

 
W ten sposób metoda OF-FMEA może być wprowadzona do procesu wytwórczego od samego 
początku, od powstania pierwszych uszczegółowień modelu obiektów. Jej zastosowanie tworzy 
warunki do tego, by projekt systemu uwzględniał rozwiązania służące uodpornieniu systemu na 
wybrane klasy usterek. Dokumentacja powstająca w wyniku zastosowania metody OF-FMEA stanowi 
dowód na to, że w procesie wytwórczym w adekwatny sposób potraktowano problem odporności 
systemu oraz wyjaśnia jak tego dokonano. Dokumentacja ta może się więc stać częścią pakietu 
bezpieczeństwa (ang. safety case) wymaganego przy certyfikacji systemów związanych z 
bezpieczeństwem. 
 
 

Modelowanie 
problemu 

projektowego 
P0: Modele systemu 

dla problemu 
projektowego

Modelowanie 
implementacji 
problemu P0 

P1: Modele 
architektury dla 

problemu P0

OF-FMEA(P0, P1)

P1x: Rozszerzenie 
modeli P1 

Dokumentacja  
OF-FMEA 

Modelowanie 
implementacji 
problemu P1 

P2: Modele 
architektury dla 

problemu P1

P2x: Rozszerzenie 
modeli P2 

Dokumentacja  
OF-FMEA 

OF-FMEA(P1x, P2)

-> P0

P0 -> P1

P1 -> P2



Metoda analizy bezpieczeństwa ...   

78 / 183 

 
 
8. STUDIUM PRZYPADKU: ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA 
SYSTEMU LBS 
 
Studium przypadku zrealizowane w pracy dotyczy Systemu Samoczynnej Blokady Liniowej LBS 
(ang. Line Block System) opisanego w podrozdziale 3.4 oraz Dodatku C. Wymagania i rozwiązania 
projektowe prezentowane w ramach przypadku LBS zostały wywiedzione z przepisów kolejowych 
oraz z rzeczywistego projektu SHL-1 z przeznaczeniem do sterowania ruchem pociągów na odcinkach 
międzystacyjnych. 
 
W rozdziale zamieszczono opis celów, przedmiotu i warunków eksperymentu (p. 8.1), wyniki 
kolejnych kroków analizy w zastosowaniu do systemu LBS, w tym karty wybranych iniekcji (p. 8.2, p. 
8.3) oraz ogólne wnioski z eksperymentu (p. 8.4). 
 

8.1. Opis eksperymentu  
 
8.1.1. Cel eksperymentu 
 
Celem eksperymentu jest walidacja metody OF-FMEA. W szczególności chodziło o: 

• zademonstrowanie możliwości przeprowadzenia procesu analitycznego według metody OF-
FMEA w projekcie rozwojowym rzeczywistego systemu kolejowego, 

• ocenę wkładu metody do „tradycyjnego” procesu rozwojowego takiego systemu, 
• ocenę nakładów ponoszonych z zastosowaniem metody OF-FMEA. 

 
 
8.1.2. Przedmiot i warunki eksperymentu 
 
Poniższa tabela charakteryzuje przedmiot i warunki dokonanego eksperymentu walidacyjnego. 
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Tabela 9. Przedmiot i warunki eksperymentu walidacyjnego.  
  DANE 

1 Środowisko realizacji eksperymentu • Symulacja praktyki projektowej w procesie modelowania i 
formalizacji według UML i CSP/FDR.  

• Modelowanie rzeczywistego, kolejowego systemu sygnalizacji 
(LBS) oraz wykazanie z wysokim stopniem pewności, że model 
jest spójny z wymaganiami bezpieczeństwa dla systemu.  

• Specyfikacja wymagań dla specyfikacji rozwijanych w 
eksperymencie została wyprowadzona ze specyfikacji wymagań 
dla rozpoczętego wcześniej projektu rozwojowego w firmie 
Adtranz Zwus, Sp. z o.o. w Katowicach o akronimie SHL-1 
oraz aktualnych przepisów kolejowych. 

Wiedza niezbędna do wykonania modeli rozwijanych w 
eksperymencie została zaczerpnięta z przepisów i regulacji 
kolejowych i została przedstawiona w Dodatku C.1-2. Również 
wymagania bezpieczeństwa względem systemów sygnalizacji 
kolejowej zostały pozyskane z aktualnie obowiązujących norm 
(Dodatek C.3).  

Model klas (poziomy kolejnych uszczegółowień) 
przedstawiono na Rys. 42 w Dodatku C. Natomiast modele 
współpracy odpowiadające poszczególnym poziomom 
uszczegółowienia przedstawiono w Dodatku C na rysunkach 
44-49. 

• Dane dotyczące instalacji komputerowej wspomagającej 
badania zamieszczono w Dodatku E. 

• Strukturę środowiska narzędziowego projektu przedstawia Rys. 
36 w p. 7.2.1. 

 
2 Środowisko nowej technologii (rola 

LBS w firmie, rzeczywistość 
systemu) 

Wymagania dla projektowanego systemu zdefiniowano według 
przepisów i norm branżowych oraz wymagań użytkownika. Po raz 
pierwszy w Polsce wymagania dla realizowanego systemu (o 
akronimie SHL-1) oraz procesu jego wytwarzania zostały w 
pewnym zakresie odniesione do wymagań norm kolejowych 
CENELEC i certyfikacja została zakończona pomyślnie. System ten 
nadal jest rozwijany29. 
 

3 Atrybuty przedmiotu projektu 
rozwojowego 

 

3.a Rozmiar: LBS jest średniej wielkości systemem kolejowym 
3.b Cechy użytkowe, funkcjonalne: Por. p. 3.4 oraz Dodatek C. 
4 Specyficzne warunki eksperymentu Eksperyment został zrealizowany przez jedną osobę (autora 

niniejszej pracy).  
 

5 Typ i zakres przeprowadzonych 
badań eksperymentalnych 

• Wykonanie modeli klas i współpracy systemu LBS. 
• Specyfikacja formalna modelu interakcji obiektów LBS według 

przepisów kolejowych (poziom 1 – 4 modelu klas 
zamieszczonego w Dodatku C, p. C.4). 

• Uszczegółowienie specyfikacji interakcji według decyzji 
projektowych dla sterownika sygnalizatora (poziom 5 – 6 
modelu klas zamieszczonego w Dodatku C, p. C.4). 

• Wyrażenie wymagań bezpieczeństwa w notacji CSP. 
• Modelowanie i iniekcja usterek na bazie modelu interakcji. 
• Zastosowanie narzędzia analitycznego do weryfikacji asercji 

bezpieczeństwa, otrzymania danych wskazujących na przyczynę 
istniejących niezgodności sprawdzanych specyfikacji względem 
wymagań i dokumentowania wyników. 

 

                                                      
29 Według ustaleń w końcu stycznia 2002. 
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6 Przyjęty zakres modelowania 
 

• Na poziomie 1 – 4 modelu klas (zamieszczonego w Dodatku C, 
p. C.4) modelowane są zależności formułowane w 
wymaganiach bezpieczeństwa.  

• Na poziomie 5 – 6 modelu klas (zamieszczonego w Dodatku C, 
p. C.4) modelowane są zależności implementacji lokalnego 
punktu sterowania i sterownika sygnalizatora dla blokady 
liniowej. 

• Modelowanie i iniekcja usterek objęła usterki reprezentatywne 
dla systemu oraz wymagane według norm i przewodników. 

 
Modele systemu LBS przygotowane w projekcie, na bazie których 
prowadzona jest analiza zamieszczone są w Dodatkach C4 i C5. 
 

 
 
 
 

8.2. OF-FMEA dla LBS – Krok 1 
 
W Kroku 1 metody OF-FMEA dokonano wyboru poziomu referencyjnego i poziomu bazowego dla 
dalszych kroków metody. W modelu klas i współpracy specyfikacja referencyjna obejmuje poziomy 
1-4 (porównaj rysunek 42 w Dodatku C.4) ponieważ klasy wyrażone na tych poziomach są niezbędne 
do wypowiedzenia wymagań bezpieczeństwa. W modelu interakcji specyfikacja referencyjna 
obejmuje obok procesów reprezentujących zachowanie odpowiednich klas, procesy charakterystyczne 
reprezentujące własności według wymagań bezpieczeństwa. Procesy te są zdefiniowane dla asercji 5 – 
9 (por. Tabela 11 i Dodatek C.5). 
 
Poziomy bazowe, to poziom 5, 6 i 7 oraz 4 w przypadku iniekcji modyfikujących zachowanie 
wybranych komponentów systemu weryfikowanych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa. W 
ramach prowadzonych eksperymentów dokonano analizy usterek w stosunku do poziomów 5 i 6 oraz 
4. Poziom 7, chociaż uwidoczniony na rysunku 42, nie został włączony do eksperymentów. 
 
Specyfikacje formalne tworzone na podstawie specyfikacji obiektowych (klas i współpracy) zostały 
poddane parametryzacji. Dzięki temu uzyskano możliwość „wycinania” ze specyfikacji tej części, 
która była aktualnie analizowana. Tablicę parametrów zamieszczono poniżej. 
 
Tabela 10. Definicja parametrów specyfikacji. 

Pola parametru specyfikacji 
 

Znaczenie Wartość 

A level_to_be_compiled Poziom hierarchii klas 
tworzących klasę 
RAILWAY_SYSTEM 

4, 5 lub 6 
Jeśli równy 4, to implementacja 
LCP_IMP jest sprawdzona w 
odniesieniu do LCP (tylko). 

B with_operator_and_stations System obejmuje klasę 
OPERATOR i 
STATION_P lub nie 

false (F) lub  
true (T) 
Ponieważ klasy OPERATOR i 
STATION_P nie wnosiły 
istotnych własności z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, 
stworzono możliwość ich 
wyłączenia ze specyfikacji 
poddawanej analizie (by w ten 
sposób kontrolować problem 
eksplozji stanów). 
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C NrSectors Liczba sektorów w 
systemie, w tym odstępów 
blokowych i 2 stacji 

Musi być większy niż 3 i 
wystarczy 5. 
Przyjęto, że w celu zbadania 
interesujących własności 
wystarczy, by model zawierał nie 
więcej niż 3 odstępy blokowe. 
Wyczerpują one bowiem 
wszystkie możliwe układy 
pociągów jakie mogą wystąpić na 
szlaku. 

D NrTrains 
 

Liczba pociągów 
modelowanych w systemie 

Zakłada się, że jest większy od 0 
i wystarczy 3. Liczba 3 pociągów 
wystarczy by wystąpiły 
wszystkie interesujące 
kombinacje pociąg-odstęp 
blokowy. 

 
 
Na podstawie wymagań bezpieczeństwa zidentyfikowano 22 asercje, które zostały przedstawione w 
Tabeli 11. Były one wykorzystane podczas analizy bezpieczeństwa modelu systemu. Asercje te 
zostały wypowiedziane w odniesieniu do odpowiednich komponentów modelu w języku 
akceptowanym przez narzędzie FDR. Dzięki temu spełnienie tych asercji mogło być sprawdzone 
przez FDR w sposób automatyczny. Asercje 5 – 9 formułują relację odpowiednich komponentów 
systemu do procesów charakterystycznych reprezentujących wymagania bezpieczeństwa. 
 
Tabela 11. Lista asercji zdefiniowanych w specyfikacji (por. Dodatek C.5). 

Nr asercji Specyfikacja asercji 
1 RAILWAY_SYSTEM :[ deadlock free [F] ] 
2 SIGNALLING_SYSTEM :[ deadlock free [F] ] 
3 BLOCK_S(1) :[ deadlock free [F] ] 
4 BLOCK_S(1) :[ livelock free ] 
5 SIGNALLING_PROTECTION [T= 

  ((SYSTEM_STIMULATED_1 
   [|{| signal_image |}|] 
  SIGNAL_IMAGE_MONITOR(1)) 
    \ RS_EVENTS) 

6 SAFETY_MONITORING_2(1) :[ deadlock free [F] ] 
7 SIGNALLING_PROTECTION [T= SIGNALLING_RULES_MONITORING 
8 SIGNALLING_RULES_MONITORING [T= SIGNALLING_PROTECTION 
9 SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(1) [T= 

  LBS_L_NO_SIG(NrBlocks) 
          \ 
  diff(RS_EVENTS, {| sem_state.1, sem.2 |}) 

10 LCP_IMP(1, Ne) :[ deadlock free [F] ] 
11 LCP_IMP(1, Ne) :[ livelock free ] 
12 LCP(1, Ne) [T= LCP_IMP(1, Ne) 
13 LCP_IMP(1, Ne) [T= LCP(1, Ne) 
14 LCP(1, Ne) [FD= LCP_IMP(1, Ne) 
15 LCP_IMP(1, Ne) [FD= LCP(1, Ne) 
16 SIGNALLING_IMP(1) :[ deadlock free [F] ] 
17 SIGNALLING_IMP(1) :[ livelock free ] 
18 LCP(1, Ne) [T= LCP_IMP_6(1, Ne) 
19 LCP_IMP_6(1, Ne) [T= LCP(1, Ne) 
20 LCP(1, Ne) [FD= LCP_IMP_6(1, Ne) 
21 LCP_IMP_6(1, Ne) [FD= LCP(1, Ne) 
22 SIGNALLING_IMP(1) [T= SIGNALLING(1) 
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Asercje przedstawione w Tabeli 11 zostały wywiedzione z wymagań bezpieczeństwa przedstawionych 
w Tabeli 31 w Dodatku C (a te z kolei zostały “wydobyte” z norm i przepisów kolejowych, por. 
Tabela 28). Asercje te były następnie badane w ramach testów (przebiegów analitycznych narzędzia 
FDR). Przypisanie asercji testom oraz związek testów z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa 
przedstawiono w Tabeli 12. 
 
Tabela 12. Zestawienie wymagań dla projektu oraz testów i asercji zdefiniowanych w specyfikacji. 

Asercja 
w specyfikacji 

interakcji 

Kod 
wymagania 

według tabeli 
interpretacji 
wymagań w 
Dodatku C.4 

Test  
Interakcji 

1 – 4 B.0 Test 0: 
Brak zakleszczeń w zachowaniu normalnym procesów 
RAILWAY_SYSTEM i SIGNALLING_SYSTEM oraz zakleszczeń i 
rozbieżności procesu BLOCK_S(). 

5  B.1, B.3 Test 1: 
Interpretacja formalna wymagań bezpieczeństwa B.1 i B.3.  

6 B.2 Test 2: 
Interpretacja formalna wymagania bezpieczeństwa B.2. 

7 B.4 Test 3, wersja a: 
Interpretacja formalna wymagania bezpieczeństwa B.4 – 
mniej restrykcyjna, dopuszczająca generowanie przez system sygnałów 
zezwalających o większym ograniczeniu prędkości pojazdu niż sygnał 
według przepisu. 

8 B.4 Test 3, wersja a: 
Interpretacja formalna wymagania bezpieczeństwa B.4 –  
jak wyżej. 

9 B.4 Test 3, wersja b: 
Interpretacja formalna wymagania bezpieczeństwa B.4 – 
bardziej restrykcyjna, wiernie według przepisu o następstwie obrazów 
sygnałowych. 

10 - 11 B.0 Test 0: 
Brak zakleszczeń i rozbieżności dla procesu LCP_IMP(), implementacji 
procesu LCP() na poziomie 5. 

12 – 15 B.0 Test 5: 
Sprawdzenie zgodności w semantyce T i FD procesów LCP() i LCP_IMP().

16 - 17 B.0 Test 0: 
Brak zakleszczeń i rozbieżności dla procesu SIGNALLING_IMP(), 
implementacji procesu SIGNALLING(). 

18 - 21 B.0 Test 6: 
Sprawdzenie zgodności w semantyce T i FD procesów LCP() i 
LCP_IMP_6(), implementacji procesu LCP() na poziomie 6. 

22 B.0 Test 7: 
Sprawdzenie realizacji przez SIGNALLING_IMP() śladów zachowania 
definiowanych przez specyfikację procesu SIGNALLING(). 

 
Modele obiektowe (klas i współpracy) zostały następnie poddane formalizacji z wykorzystaniem 
notacji CSP. Formalna specyfikacja tych modeli znajduje się w  Dodatku C.5. Następnie, formalne 
specyfikacje zostały poddane analizie pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa. 
Wyniki przeprowadzonych badań udokumentowano w kartach eksperymentów. Karty te są 
przechowywane w repozytorium eksperymentów w postaci plików wygenerowanych przez narzędzie 
FDR. W Tabeli 13 podano konwencję nazewnictwa przyjętą dla tych plików. 
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Tabela 13. Ustalony format nazw plików zawierających raporty FDR. 
Format Wyjaśnienie 

[Norm/kod_iniekcji]_ABCD_XX.txt gdzie ABCD jest parametrem specyfikacji, a XX jest 
wersją specyfikacji, jest raportem FDR z przebiegu 
kompilacji i wyników sprawdzenia asercji 
zdefiniowanych w specyfikacji. ‘Norm’ oznacza, że plik 
zawiera raport dla zachowania normalnego (wszystkie 
przełączniki usterek mają wartość false). 
 

[Norm/kod_iniekcji]_ABCD_XX_Ann.tr gdzie ABCD jest parametrem specyfikacji, a XX jest 
wersją specyfikacji, nn numerem jednej z a asercji, jest 
raportem FDR o interfejsach procesów danej asercji i ich 
zachowaniu (tzw. traceback files). ‘Norm’ oznacza, że 
plik zawiera raport dla zachowania normalnego 
(wszystkie przełączniki usterek mają wartość false). 
 

Jw., ale z rozszerzeniem ps Jest plikiem postscriptowym zawierającym graficzną 
reprezentacją struktury analizowanego procesu. 
 

 
 
W Tabeli 14 przedstawiono kartę eksperymentu związanego z analizą mającą na celu sprawdzenie czy 
specyfikacja zachowania normalnego systemu LBS (bez aktywacji usterek) spełnia wymagania 
bezpieczeństwa. Karta zawiera dwie części:  

• Planowanie – wskazuje plik źródłowy ze specyfikacją, zaangażowane obiekty oraz cel 
eksperymentu. 

• Sprawdzenie – zawiera dane dotyczące czasu sprawdzania, liczby sprawdzonych stanów i 
przejść dla różnych kombinacji parametrów specyfikacji, a w części OBRAZ 
KONSEKWENCJI podaje wyniki uzyskane dla poszczególnych testów i asercji. Parametry 
specyfikacji są określone według Tabeli 10. 

 
Tabela 14. Karta zachowania normalnego. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
OBIEKTY RAILWAY_SYSTEM, LBS i komponenty 

CEL 
Spełnienie przez specyfikację zachowania LBS zdefiniowanych 
kryteriów poprawności. 
Określenie dolnej granicy czasu przebiegu sprawdzenia przez FDR. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 1 min. I Asercja 1: 119 tys. Norm_5F53_16b.txt /ps  281 tys. przejść 

6F63 2 min. I Asercja 1: 255 tys.   --- 621 tys. przejść 

5T53 2 min. I Asercja 1: 216 tys. Norm_5T53_16b.txt /ps 487 tys. przejść 
 

OBRAZ KONSEKWENCJI  
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik                       
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8.3. OF-FMEA dla LBS – Kroki 2-7 
 
Wyniki Kroków 2-7 zostały przedstawione w kartach eksperymentów podanych poniżej. Każdy 
eksperyment dotyczy analizy skutków wybranej klasy usterek. Usterki poddane analizie zostały 
wyselekcjonowane na podstawie hipotez o usterkach stawianych w Kroku 2 oraz analizy walidacyjnej 
przeprowadzonej w Kroku 3 (porównaj rozdział 7). W Kroku 4 usterki zostały wprowadzone do 
specyfikacji formalnych, a każde rozszerzenie specyfikacji zostało opatrzone przełącznikiem 
umożliwiającym aktywację i dezaktywację usterki. Następnie w Kroku 5 przeprowadzono 
eksperymenty iniekcji usterek (specyfikacje były podawane na wejście narzędzia FDR, z 
odpowiednimi nastawami przełączników tak, aby aktywna była tylko ta usterka, którą przewidziano w 
danym eksperymencie. Udokumentowane wyniki zostały zebrane w odpowiednich kartach 
eksperymentów (patrz niżej). W Kroku 6 wyniki te zostały poddane interpretacji, w szczególności w 
sytuacji gdy w danym eksperymencie stwierdzono naruszenie asercji bezpieczeństwa. Dla tych 
sytuacji w Kroku 7 podejmowano decyzje co do dalszego postępowania w stosunku do rozpatrywanej 
klasy usterek. Wyniki kroków analizy (Krok 6) i decyzje (Krok 7) zostały przedstawione jako 
rozszerzenia kart eksperymentów przedstawionych poniżej. 
 
 
Tabela 15. Karta iniekcji ERR_10. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI ERR_10 
KOMPONENT / Stan DET / DET_OUT 

WZORZEC BŁĘDU P7 KRYTERIUM 
[EN50159]  
Nie jest jasny wpływ silnych zakłóceń EMC 
środowiska na działanie obiektu. 

WALIDACJA USTERKI Błędny sygnał w kanale wyjściowym detector procesu DET - błąd 
sterowania procesu lub uszkodzenie jego kanału wyjścia. 
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Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

4F53 6 min. I Asercja nr 1:  2,2 mln ERR_10_4F53_15.txt /*tr - 

5F53 8 min. I Asercja nr 1:  2,5 mln ERR_10_5F53_16_A5.txt 
/*tr - 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik     ×•                  

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

5 SIGNAL_IMAGE_MONITOR realizuje ślad: 
<signal_image.1.S5 
hazard> 

SIGNALLING_SYSTEM realizuje ślad: 
<com_fromP.3.StopPL 
indication.1.IN 
occupation.0 
detector.0.OUT 
indication.1.IN 
occupation.1 
detector.1.IN 
indication.1.IN 
occupation.2 
detector.2.OUT 
indication.1.IN 
occupation.3 
detector.3.OUT 
indication.1.IN 
signal_toP.3.S1 
com_fromP.3.PL 
occupation.0 
detector.0.OUT 
indication.1.IN 
occupation.1 
detector.1.OUT 
signal_image.1.S5> 

 
SIGNAL_IMAGE_MONITOR identyfikuje zdarzenie 
indication.1.IN (zajętość sekcji), a po nim 
zdarzenie signal_image.1.S5 (sygnał 
zezwalający),  a w konsekwencji generuje sygnał 
hazard. 
 

1. Zastosować kody detekcji 
błędów w kanale 
komunikacyjnym. 

2. Rozważyć rozwiązanie 
wielokanałowe. 

3. Ocenić akceptowaną 
częstość możliwego błędu i 
w implementacji zastosować 
czujnik (DET) posiadający 
taką charakterystykę. 
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Tabela 16. Karta iniekcji alter_b2. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI alter_b2  

KOMPONENT / Stan  SIG / ‘Init’ 

WZORZEC BŁĘDU P5 KRYTERIUM Nie jest jasny wpływ silnych zakłóceń EMC 
środowiska na działanie obiektu. 

WALIDACJA USTERKI Możliwa alternatywna reprezentacja zależności zachowania SIG od 
obiektów jego otoczenia / losowa zmiana zachowania SIG. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

4F42 2 min. I Asercja nr 1: 166 tys. Alter_b2_4F53_16b.txt /* - 

4F52 3 min. I Asercja nr 1: 540 tys. jw. - 

4F53 4:23 godz. I Asercja nr 1: 15,3 mln jw. 

Raport ps –aux dla 
procesu fdr2tix: 
% CPU ≈ 29 
% MEM ≈ 27,6 
VSZ ≈ 64832 KB 
RSS ≈ 35696 KB 
 
Zajętość dysku 
/scribble: 1,13 GB 

5F53 4:30 godz. I Asercja nr 1: 15,5 mln Alter_b2_5F53_15.txt /*tr - 
 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik                       

Ad. 
Asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

- 
Opisane specyfikacją odmienne zachowanie obiektu 
SIG nie prowadzi do naruszenia zdefiniowanych 
własności systemu. 

Modyfikacje nie są potrzebne.  
Należy wybrać rozszerzenie 
alter_b2  modelu interakcji 
procesu SIG jako specyfikację 
zachowania normalnego. 
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Tabela 17. Karta iniekcji alter_b3. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI alter_b3  
KOMPONENT / Stan SIG / ‘init’ 

WZORZEC BŁĘDU P5, P8 KRYTERIUM Nie jest jasny wpływ silnych zakłóceń EMC 
środowiska na działanie obiektu. 

WALIDACJA USTERKI Możliwa reprezentacja zależności zachowania SIG od obiektów 
jego otoczenia / losowa zmiana zachowania SIG. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

4F42 1 min. I Asercja 1: 155 tys. Jak niżej - 

4F52 3 min. I Asercja 1: 506 tys. Alter_b3_4F52_16b.txt - 
 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik                       

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

- 

Opisane specyfikacją odmienne zachowanie obiektu 
SIG nie prowadzi do naruszenia zdefiniowanych 
własności systemu. 
 

Modyfikacje nie są potrzebne. 
Należy wybrać rozszerzenie 
alter_b3 modelu interakcji 
procesu SIG jako specyfikację 
zachowania normalnego. 
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Tabela 18. Karta iniekcji BLO_e1. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_e1  
KOMPONENT / Stan LCP / LCP_SIGNAL_FROM_L 
WZORZEC BŁĘDU P7 KRYTERIUM  Ustalenie z użytkownikiem 

WALIDACJA USTERKI 

Błędna zmiana stanu procesu, brak weryfikacji zgodności sygnału 
w kanale wejściowym signal_fromL z trybem pracy procesu 
LBS (według ustalenia z użytkownikiem o obrazach sygnałowych i 
trybach pracy systemu).  

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 1 min. I Asercja 1: 119 tys. BLO_e1_5F53_16b.txt 
/*tr 281 tys. przejść 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik            ×• ×• ×• ×•   ×• ×• ×• ×•  

Ad. 
Asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

12-15,  
18-21 

Usterka prowadząca do braku zgodności sygnału w 
kanale wejściowym signal_fromL z trybem pracy 
procesu LBS nie daje wyniku pozytywnego dla żadnego 
z testów 1 – 3. 
 
Iniekcja BLO_e1 do specyfikacji LCP() daje 
rozbieżność semantyki tej specyfikacji i jej 
implementacji LCP_IMP(). 
 
LCP_IMP(1, Ne) realizuje: 

<com_fromP.1.Ne, 
com_toL.1.Ne, 
signal_fromL.1.S4, 
occupation.1, 
detector.1.IN, 
sem.1.S1> 

 
ale LCP(1, Ne) zezwala na: 

<com_fromP.1.Ne, 
com_toL.1.Ne, 
signal_fromL.1.S4, 
occupation.1, 
detector.1.IN, 
sem.1.S0> 

 

Ze względu na wyniki testów 1-
3 modyfikacja nie jest 
potrzebna.   
 
(Ze względu na ustalenie z 
użytkownikiem, należy 
wprowadzić procedurę kontroli 
zależności sygnału od trybu 
pracy systemu.) 
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Tabela 19. Karta iniekcji BLO_e2. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_e2 

KOMPONENT / Stan LCP / LCP_SIGNAL_FROM_L 
LCP / LCP_TO_P  

WZORZEC BŁĘDU P2 KRYTERIUM  [EN159] 

WALIDACJA USTERKI 
- Brak komunikacji w kanale wejściowym signal_fromL.  
Reakcja: inicjacja trybu SB. 
- Brak komunikacji w kanale wyjściowym signal_toP. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

Dla asercji 
nr 1: 

ok. 5:30 
godz.  

W 
 

26,1 mln. 
 

BLO_e2_4F53_16b.log 

141 mln przejść. 
 
Raport ps –aux dla 
procesu fdr2tix: 
% CPU ≈ 59 – 99 
% MEM ≈ 33 – 48 
VSZ ≈ 73156 KB 
RSS ≈ 60852 KB 
 
Zajętość dysku 
/scribble: 1 GB 

4F53 

Pozostałe 
asercje: 
12 min. 

W Asercja 6: 1,04 mln. 
 BLO_e2_4F53_16bx.log 17,8 mln przejść. 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik         ×•    ×• ×• ×•    ×• ×• ×•  

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

9 LBS_L_NO_SIG  
realizuje: 

<com_fromP.3.Ne, 
_tau 
occupation.2, 
detector.2.IN, 
sem.2.S1> 

Informacja o sygnale w sektorze 
następnym (według kierunku 
jazdy pojazdów) umożliwia 
wyprowadzenie właściwego 
sygnału zezwalającego dla 
danego sektora. Tylko 
dostępność i wiarygodność tego 
sygnału jest akceptowana.  Brak 
sygnału musi pociągać przejście 
sektora osłaniającego do stanu 
bezpiecznego z zachowaniem 
wymagań testowanych 
wymagań. 
 
Według raportu dla asercji 9 
(reprezentującej zasadę 
następstwa bardziej 
restrykcyjną) aktualna 
interpretacja zasady następstwa 
obrazów w asercji 9 w 
przypadku iniekcji BLO_e2 nie 
jest prawidłowa. Proces 
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SIGNALLING_RULES_ 
TRACE_GENERATOR() 
generuje tylko ślady, w których 
zdarzenie w kanale 
signal_fromL występuje. 
 
Ślad generowany przez system 
(cytowany po lewej) jest 
poprawny. 
 
Zmodyfikować definicję 
generatora śladów w asercji 9. 
 

 
 
 
Tabela 20. Karta iniekcji BLO_e3. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_e3 
KOMPONENT / Stan BC / BC_SIGNAL_FROM_L  
WZORZEC BŁĘDU P7, P3 KRYTERIUM  [EN159] 

WALIDACJA USTERKI Błąd sterowania lub kanału wyjściowego: przekazanie w kanale 
signal_toP sygnału losowego, ale zgodnego z typem kanału. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 2 min. I Asercja nr 1: 119 tys. BLO_e3_5F53_16b.txt 
/*tr 281 tys. przejść 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik       ×•  ×•    ×• ×• ×•    ×• ×• ×•  

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

7 SIGNALLING_RULES_MONITORING  
realizuje ślad 

<com_fromP.3.StopPL,  
occupation.0,  
detector.0.IN,  
sem.0.S1,  
sem_state.0.S4,  
occupation.1,  
detector.1.IN,  
sem.1.S1,  
sem_state.1.S0,  
occupation.2,  
detector.2.IN,  
sem.2.S1,  
sem_state.2.S0,  
occupation.3,  
detector.3.IN,  
sem.3.S1,  
sem_state.3.S1,  
signal_toP.3.S1,  

Iniekcja BLO_e3 prowadzi do 
zagrożenia ze względu na 
asercje 7 i 9 reprezentujące test 
zasady następstwa obrazów 
sygnałowych. 
 
Aktualna architektura systemu 
nie pozwala na to, aby błąd 
mógł być ujawniony przez 
proces odbierający sygnał (w 
kanale signal_fromL). 
 
Zminimalizować możliwość 
wystąpienia i propagacji błędu 
poprzez kodowanie sygnałów i 
dwukanałową implementację 
procesu generującego sygnał 
(według zaleceń norm o 
architekturze systemu 
generującego zagrożenie: tab. 
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com_fromP.3.PL,  
occupation.0,  
detector.0.IN,  
sem.0.S1,  
sem_state.0.S4,  
occupation.1,  
detector.1.IN,  
sem.1.S1,  
ok,  
sem_state.1.S0,  
occupation.2,  
detector.2.OUT,  
sem.2.S4,  
hazard> 

 
Według specyfikacji procesu monitorującego 
SIG_RULES_FOR_LBS(), po zdarzeniu 
sem_state.1.S0 w kanale sem.2 mogą wystąpić 
tylko zdarzenia ze zbioru {S0, S1}. 

 

E.4 w [EN129] i jego 
oprogramowania: tab. A.3 w 
[EN128]). 

9 LBS_L_NO_SIG() 
realizuje ślad:  

<_tau, ... _tau,  
sem_state.1.S5,  
_tau, _tau,  
sem.2.S1,  
_tau, ... _tau,  
sem_state.1.S5,  
_tau, _tau,  
sem.2.S5> 

 
SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR() 
po zdarzeniu sem_state.1.S5  
dopuszcza tylko zdarzenia:  
sem.2.S0,  
sem.2.S1,  
sem.2.S4 
(według specyfikacji procesu). 
 

 
Decyzja projektowa, jak wyżej. 
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Tabela 21. Karta iniekcji BLO_f1. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_f1 
KOMPONENT / Stan BC / BC_SIGNAL_FROM_L 
WZORZEC BŁĘDU P7 KRYTERIUM  Ustalenie z użytkownikiem 

WALIDACJA USTERKI Błędna zmiana stanu, brak weryfikacji zgodności sygnału w kanale 
wejściowym signal_fromL z trybem pracy systemu. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 2 min. I Asercja nr 1: 119 tys. BLO_f1_5F53_16b.txt 
/*tr 281 tys. przejść 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik            ×• ×• ×• ×•   ×• ×• ×• ×•  

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

12-15,  
18-21 Iniekcja prowadząca do braku zgodności sygnału w 

kanale wejściowym signal_fromL z trybem pracy 
procesu LBS nie daje wyniku pozytywnego dla żadnego 
z testów 1 – 3. 
 
Modyfikacja semantyki BC prowadzi do rozbieżności 
między specyfikacją LCP a implementacją LCP_IMP. 
 

(Por. BLO_e1) 
Wymaganie dla implementacji 
obiektu BC: 
1. Wiarygodność modułu 

weryfikującego spójność 
sygnału 

2. Ujawnianie usterki i 
tolerancja usterki poprzez 
inicjację przejścia do trybu 
SB. 
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Tabela 22. Karta iniekcji BLO_f1 + BLO_e1. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_f1 + BLO_e1 

KOMPONENT / Stan BC / BC_SIGNAL_FROM_L  + 
LCP / LCP_SIGNAL_FROM_LBC 

WZORZEC BŁĘDU P7 KRYTERIUM  Ustalenie z użytkownikiem 

WALIDACJA USTERKI Błędna zmiana stanu, brak weryfikacji zgodności sygnału w kanale 
wejściowym signal_fromL z trybem pracy systemu. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 2 min. I Asercja nr 1: 119 tys. BLO_f1_e1_5F53_16b.txt  
 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik                       

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

--- 

Jednoczesna iniekcja usterek BLO_e1 i BLO_f1 
prowadzi do uzgodnienia semantyki procesu LCP() i 
jego implementacji LCP_IMP(). 
 

Por. karty usterek BLO_e1, 
BLO_f1. 
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Tabela 23. Karta iniekcji BLO_f2. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_f2 

KOMPONENT / Stan BC / BC_SIGNAL_FROM_L 
BC / BC_to_P  

WZORZEC BŁĘDU P2 KRYTERIUM  [EN159] 

WALIDACJA USTERKI 
- Brak komunikacji w kanale wejściowym signal_fromL.  
Reakcja: inicjacja trybu SB. 
- Brak komunikacji w kanale wyjściowym signal_toP. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 Ok. 8 godz. I Asercja nr 1: 31,6 mln BLO_f2_5F53_16b.txt 
/*tr 

180,6 mln przejść; 
alokacja 37676 stron 
o rozmiarze 32 KB 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik            ×•  ×• ×•   ×•  ×• ×•  

Ad. 
Asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

12, 18 

LCP_IMP(1) realizuje: 
<com_fromP.1.Ne, 
com_toL.1.Ne, 
occupation.1> 
 

Specyfikacja LCP() wymusza 
przed zdarzeniem 
occupation.i zdarzenie w 
kanale signal_fromL. 
 
Specyfikacja musi być 
rozszerzona. Por. iniekcja 
BLO_f2+BLO_e2. 
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Tabela 24. Karta iniekcji BLO_f2 + BLO_e2. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_f2 + BLO_e2 

KOMPONENT / Stan 

BC / BC_SIGNAL_FROM_L 
BC / BC_to_P  
LCP / LCP_SIGNAL_FROM_L 
LCP / LCP_TO_P 

WZORZEC BŁĘDU P2 KRYTERIUM  [EN159] 

WALIDACJA USTERKI 
- Brak komunikacji w kanale wejściowym signal_fromL i w 
konsekwencji inicjacja trybu SB. 
- Brak komunikacji w kanale wyjściowym signal_toP. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F53 
Bez asercji 
1: ok. 0:30 

godz. 
I Asercja nr 5: 1,56 mln 

 
BLO_f2_e2_5F53_16b. 

log 27,6 mln przejść 

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik -        ×•     ×•      ×•   

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

9 LBS_L_NO_SIG() realizuje ślad: 
<com_fromP.2.StopPL, 
occupation.2, 
detector.2.IN, 
sem.2.S1> 

Według 
SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR, 
generatora śladów w asercji 9, zdarzenie sem.2.S1 
musi byc poprzedzone zdarzeniem w kanale 
sem_state.1. 

Należy zmodyfikować definicję 
generatora śladów. 

14 LCP_IMP(1, Ne)) realizuje ślad: 
<com_fromP.1.Ne 
com_toL.1.Ne 
ask.1> 

po którym akceptuje zdarzenie ze zbioru 
{occupation.1} 
 
LCP(1, Ne) realizuje ślad: 

<com_fromP.1.Ne, 
com_toL.1.Ne, 
signal_fromL.1.S4> 

 

Jw. 

20 LCP(1, Ne) zezwala na: 
<com_fromP.1.Ne 
com_toL.1.Ne 
signal_fromL.1.S4> 

Jw. 
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Tabela 25. Karta iniekcji BLO_f3. 
Planowanie: 

SPECYFIKACJA LBS_16b-1-6.csp 
KOD USTERKI BLO_f3 

KOMPONENT / Stan BC / BC_TO_P  
WZORZEC BŁĘDU P7, P3 KRYTERIUM  [EN159] 

WALIDACJA USTERKI Błąd sterowania lub kanału wyjściowego: przekazanie w kanale 
signal_toP sygnału losowego, ale zgodnego z typem kanału. 

 
Sprawdzenie: 

Parametry 
specy-
fikacji 

Czas 
przebiegu 

FDR 

Tryb 
przebie-
gu (W/I) 

Max. Liczba 
sprawdzonych stanów Raport z przebiegu FDR Uwagi 

5F43 1 min. I Asercja 1: 165 tys. Jak niżej  

5F53 6 min. I Asercja 1: 870 tys. BLO_f3_5F53_16b.txt 
/*tr  

 

OBRAZ KONSEKWENCJI INIEKCJI USTERKI 
Test 0 0 0 0 1 2 3a 3a 3b 0 0 5 5 5 5 0 0 6 6 6 6 7 

Asercja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wynik            ×•  ×• ×•   ×•  ×• ×•  

Ad. 
asercja Analiza raportu FDR Ocena i decyzja projektowa

12 Zezwala na: 
<com_fromP.1.Ne, 
com_toL.1.Ne, 
signal_fromL.1.S4, 
ask.1, 
occupation.1, 
detector.1.IN, 
answ.1.IN, 
lbcs.1, 
sem.1.S1, 
sem_state.1.S5, 
confirm.1.S5, 
signal_toP.1.S4> 

 
W trybie Ne generowany jest sygnał inny niż ze zbioru 
{S0, S1} (sygnał zezwalający S4). 
 

Iniekcja usterki BLO_f3 
rozszerza semantykę śladów 
implementacji procesu LCP (jak 
pokazują asercje 12 i 13). 

 

8.4. Ogólne wnioski z eksperymentu 
 
W Tabeli 26 zawarto ogólne wnioski dotyczące przeprowadzonego eksperymentu. 
 
Tabela 26. Ogólne wnioski dotyczące eksperymentu. 
 PYTANIA OGÓLNE DO 

EKSPERYMENTU 
ODPOWIEDZI UZYSKANE W TRAKCIE 

EKSPERYMENTU 
1. Jak dobrze metoda wkomponowuje się w 

istniejącą praktykę? 
Normy kolejowe CENELEC rekomendują do stosowania 
każdy etap zawarty w metodzie OF-FMEA w stosunku 
do systemów z najwyższym poziomem wymagań 
bezpieczeństwa. Tak więc metoda OF-FMEA jest 
praktyczną odpowiedzią na zalecenia zawarte w tych 
normach.  

Zaletą metody OF-FMEA jest to, że integruje on 
znane i stosowane podejścia (modelowanie obiektowe, 
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modelowanie CSP, metoda FMEA) oraz istniejące 
narzędzia (środowiska CASE dla UML, FDR). Tak więc 
należy oczekiwać, że jej akceptacja w środowiskach 
przemysłowych będzie stosunkowo łatwa, gdyż nie 
wiąże się z całkowitą zmianą dotychczas stosowanych 
lub zalecanych praktyk. 

 
2. Jaką wartość wnosi metoda OF-FMEA w 

porównaniu do podejścia tradycyjnego? 
 

Precyzja specyfikacji, obiektywizm i powtarzalność 
wniosków, możliwość badania usterek wielokrotnych, 
identyfikowalność wymagań. 
 

3. Czy zastosowanie OF-FMEA w procesie 
rozwoju systemu zawsze gwarantuje 
pozytywny wynik? 
 

Wnioski wyprowadzone z modelu formalnego są pewne i 
w pełni powtarzalne o ile formalizacja wiernie 
reprezentuje rzeczywistość. 

Istnieje oczywiste zagrożenie związane z możliwością 
formalizacji błędnej wiedzy o rzeczywistości. Uzyskanie 
pewności, że model wiernie reprezentuje rzeczywistość 
wymaga odpowiednich zabiegów walidacyjnych. Zaletą 
metody OF-FMEA jest to, że formalizacja jest 
dokonywana po uprzednim wytworzeniu modeli 
obiektowych (klas i współpracy), które są uznanym i 
powszechnie stosowanym nerzędziem do modelowania 
rzeczywistości. Zmniejsza to zdecydowanie możliwość 
przekłamań podczas formalizacji. 
 

4. Na ile zastosowanie OF-FMEA zwiększa 
skuteczność w stosunku do podejścia 
„tradycyjnego”?. 
 

OF-FMEA zapewnia precyzję modeli oraz 
automatyzację i obiektywizację uzyskiwanych 
odpowiedzi, w tym także w odniesieniu do usterek 
wielokrotnych. 
 

5. Jakie są koszty związane z zastosowaniem 
metody (nakłady na inwestycję w nową 
technologię, koszt szkolenia personelu, koszt 
realizacji metody)? 
 

Notacja CSP jest prosta i łatwo przyswajalna. Ze 
względu na narzędzie FDR stosowane w analizie modeli 
poprawne posługiwanie się notacją CSP jest dostępne dla 
każdego programisty lub „tradycyjnego” analityka 
bezpieczeństwa. 

Zasadniczy koszt związany z wykorzystaniem metod 
formalnych dotyczy nakładów na analizę, która jeżeli 
jest wykonywana „ręcznie” angażuje zwykle znaczne 
zasoby i jest podatna na błędy. Dzięki zastosowaniu 
narzędzia FDR nakłady te były pomijalne. 

 
6. W jakich sytuacjach proponowana metoda 

może zawieść? 
W wypadku modeli zbyt „dużych” pojawia się problem 
„eksplozji stanów” – przestrzeń stanów staje się zbyt 
duża i przekracza zakres możliwy do automatycznej 
analizy. Nadmierne wydłużenie czasu sprawdzenia 
asercji może prowadzić do niepraktyczności nowego 
postępowania. 

Warto jednak zauważyć, że istnieją metody 
(częściowego) usuwania tego problemu, np. na drodze 
celowych przekształceń specyfikacji na równoważne, ale 
łatwiejsze w analizie [Ros95] (por. także p. 5.3.2 oraz 
Dodatek E). Postęp w zakresie poszukiwania bardziej 
efektywnych metod sprawdzania własności modeli (lub 
po prostu poprawa wydajności maszyn) również rokuje 
nadzieje na szybkie przesuwanie granicy złożoności 
analiz, które mogą być przeprowadzone automatycznie. 
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9. ZAKOŃCZENIE  
 
W rozdziale przedstawiono podsumowanie wyników uzyskanych w pracy (p. 9.1), wskazano na te jej 
elementy, które stanowią wkład w dziedzinę inżynierii komputerowych systemów związanych z 
bezpieczeństwem (p. 9.1.1, p. 9.1.3) oraz przedstawiono obecny stan badań w dziedzinach związanych 
z pracą (p. 9.2). 
 

9.1 Podsumowanie wyników pracy 
 
9.1.1 Cel, teza i zakres pracy 
 
Celem pracy było zaproponowanie metody wspomagającej analizę bezpieczeństwa systemów 
sygnalizacji kolejowej zawierających oprogramowanie.  
 
Teza pracy została sformułowana następująco: 
 
Zintegrowane podejścia: modelowanie obiektowe, modelowanie i analiza formalna oraz analiza klas i 
skutków usterek umożliwiają efektywną analizę bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania 
ruchem kolejowym. 
 
W pracy zaproponowano nową metodę postępowania w celu analizowania bezpieczeństwa systemów 
z oprogramowaniem. Metoda ta, nazwana OF-FMEA, integruje kilka istniejących i stosowanych 
metod, a w szczególności 
• metodę modelowania obiektowego systemów UML (ang. Unified Modelling Language) (por. p. 

5.1), 
• metodę formalnej specyfikacji zachowania systemów CSP (ang. Communicating Sequential 

Processes) (por. p. 5.2 i Dodatek D), 
• metodę analizy usterek i ich skutków FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) (por. p. 

2.2)  
w sposób umożliwiający ich łączne zastosowanie do analizy bezpieczeństwa systemów zawierających 
oprogramowanie. Metoda ta składa się z siedmiu kroków przedstawionych w rozdziale 7 (p. 7.1). W 
celu zwiększenia efektywności metody OF-FMEA zaproponowano wykorzystanie w niej narzędzia 
FDR (ang. Failures Divergence Refinement). Pozwala to na automatyzację analiz formalnych, które są 
istotnym elementem metody OF-FMEA (por. p. 5.3.2, p. 7.2). 
 
W ramach metody OF-FMEA zaproponowano sposób stawiania hipotez o usterkach komponentów z 
wykorzystaniem wzorców błędów (por. p. 7.1.Krok 2, Krok.4). Zaproponowano również zestaw 
takich wzorców dla specyfikacji komponentów wyrażonych w notacji CSP (por. p. 6.3). Podano 
również kryteria walidacji tych hipotez zbierając i prezentując w zwartej postaci zalecenia zawarte w 
obowiązujących normach i przewodnikach dotyczących zastosowań kolejowych (p. 4, p. 7.1.Krok 3). 
 
Usterki poddane walidacji są następnie badane z punktu widzenia ich wpływu na wymagania 
bezpieczeństwa systemu. W pracy dokonano szerokiego przeglądu norm, regulacji i zaleceń zarówno 
krajowych jak i międzynarodowych (głównie europejskich) dotyczących wymagań bezpieczeństwa w 
stosunku do systemów sterowania ruchem kolejowym (p. 4). Posłużyły one następnie do 
zdefiniowania wymagań bezpieczeństwa systemu LBS analizowanego w ramach studium przypadku 
(Dodatek C.3). 
 
Badanie skutków usterek i ich wpływu na wymagania bezpieczeństwa jest w metodzie OF-FMEA 
realizowane metodą iniekcji usterek (p. 7.1.Krok 5). Polega ona na rozszerzeniu specyfikacji o 
specyfikacje wszystkich usterek, a następnie selektywnym aktywowaniu tych usterek posługując się 
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związanymi z nimi przełącznikami. Dzięki temu osiągnięto dużą łatwość i efektywność w 
przygotowywaniu kolejnych eksperymentów, a przede wszystkim pewność, że podczas 
aktywowania/dezaktywowania usterek nie nastąpią niezamierzone uszkodzenia specyfikacji. 
 
Usterki, które naruszają wymagania bezpieczeństwa są rozpatrywane indywidualnie. Mogą z tego 
wynikać decyzje projektowe (w celu maskowania skutków danej usterki) lub ich akceptacja wsparta 
dodatkową argumentacją (por. Tabela 6 w p. 7.1). Metoda OF-FMEA wspomaga te działania na dwa 
sposoby: (1) dzięki wykorzystaniu narzędzia FDR w wyniku analiz otrzymywane są scenariusze, które 
naruszają bezpieczeństwo, co znacznie ułatwia zrozumienie mechanizmu tego naruszenia, (2) 
proponuje standardowy sposób postępowania mający na celu zamaskowanie wpływu danej usterki na 
wymagania bezpieczeństwa. 
 
W celu udowodnienia tezy mówiącej, że metoda wspomaga analizę bezpieczeństwa komputerowych 
systemów sygnalizacji kolejowej dokonano wyczerpującego przeglądu regulacji, norm i zaleceń 
dotyczących takich systemów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wyniki tego przeglądu 
posłużyły dwóm celom: 

1. na ich podstawie sformułowano wymagania bezpieczeństwa w stosunku do komputerowych 
systemów sygnalizacji kolejowej, oraz 

2. wykorzystano je również podczas konstrukcji systemu LBS, który stanowił studium 
przypadku dla zaproponowanej metody. 

 
Metodę OF-FMEA zastosowano do analizy bezpieczeństwa systemu LBS – studium przypadku 
systemu sygnalizacji kolejowej. System ten został wywiedziony z rzeczywistego systemu SHL-1 
rozwijanego w firmie Bombardier Transportation (Zwus) Polska, w której jest zatrudniony autor 
niniejszej pracy. Dzięki temu system LBS w znacznym stopniu reprezentuje rzeczywisty system 
sygnalizacji. Uzyskano więc warunki do tego, by sprawdzić działanie metody OF-FMEA w przypadku 
systemu o nietrywialnym rozmiarze oraz wiernie reprezentującego specyfikę rozpatrywanej dziedziny 
aplikacyjnej (kolejnictwo). 
 
W pracy zamieszczono pełne specyfikacje obiektowe systemu LBS oraz odpowiadający im model 
formalny wyrażony w notacji CSP (Dodatek C). Zamieszczono również wyniki eksperymentów 
iniekcji usterek przeprowadzonych dla wybranych klas usterek komponentów systemu (p. 8.2, 8.3). 
Pokazano, w jaki sposób narzędzie FDR wspiera analizę tych eksperymentów (kontrprzykłady - 
scenariusze naruszające wymagania bezpieczeństwa) oraz zaproponowano sposób dokumentowania 
tych eksperymentów w postaci kart eksperymentów (warto podkreślić, że struktura kart 
eksperymentów jest zgodna ze strukturą tzw. Tablicy FMEA tworzonej w ramach „standardowej” 
metody FMEA). 
 
Proces związany w wykonaniem metody OF-FMEA jest zgodny ze „standardową” metodą FMEA, i 
„przeplata się” z działaniami projektowymi. Taki sposób postępowania jest wymagany przez normy 
dotyczące bezpieczeństwa i służy budowie argumentacji o bezpieczeństwie realizowanej konstrukcji. 

 
 
9.1.2 Wybory dokonane w trakcie pracy 
 
W prowadzonych badaniach przyjęto założenia wyjściowe, które miały wpływ na dalsze decyzje 
podejmowane w trakcie badań. Założenia te można sformułować następująco: 
 
1. Poszukiwana metoda analizy bezpieczeństwa powinna w maksymalnym stopniu uwzględniać 

dotychczasową praktykę stosowaną podczas budowy systemów związanych z bezpieczeństwem i 
wnosić do tej praktyki nową wartość dodaną. W ten sposób metoda ta buduje na tym, co już działa 
i sprawdziło się w praktyce oraz nie zmienia w zasadniczy sposób nawyków postępowania 
inżynierów praktyków. 
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W efekcie tego założenia zdecydowano się na poszukiwanie metody, która w sposób naturalny będzie 
stosowalna do typowego procesu budowy i rozwoju systemu. Ze względu na rosnącą popularność 
podejścia obiektowego zdecydowano się na wybór języka UML i stowarzyszonych z nim modeli.  
 
Analiza bezpieczeństwa wymaga wysokiej precyzji specyfikacji i wysokiej pewności co do 
przeprowadzonych analiz. Cechy te nie są dostępne w języku UML ze względu na niski stopień jego 
formalizacji. Podjęto decyzje o zastosowaniu języka CSP jako rozszerzenia UML w kierunku 
specyfikacji formalnych. Wybór CSP był umotywowany następująco: 

• Specyfikacje CSP w naturalny sposób nadają się do opisu komponentów współpracujących ze 
sobą na drodze przekazu komunikatów, szczególnie wtedy, gdy komponenty te nie mają zbyt 
rozbudowanych stanów wewnętrznych oraz nie wymieniają między sobą skomplikowanych 
struktur danych. Odpowiadało to w pełni specyfice kolejowych systemów sygnalizacji, w 
których komponenty wymieniają ze sobą proste sygnały, a złożoność systemu pochodzi 
przede wszystkim ze skomplikowanych relacji synchronizacyjnych.  

• Istotnym argumentem był również ten, że język CSP ma stosunkowo długą historię, jego 
rozwój jest aktywnie wspierany przez kilka wiodących ośrodków oraz ma wsparcie 
narzędziowe w postaci produktów dostępnych na rynku (krótki rys historyczny rozwoju CSP i 
narzędzia FDR zamieszczono w Dodatku E). 

 
Kolejny wybór dotyczył metody FMEA jako pierwowzoru dla metody OF-FMEA. Metoda FMEA jest 
powszechnie stosowana w analizie bezpieczeństwa systemów wykonanych w technologiach 
tradycyjnych (mechanicznych, elektromechanicznych). Jest ona znana i rozumiana przez osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Rozszerzenie tej metody w sposób, który nie narusza związanego 
z nią procesu (który jest zalecany przez normy dotyczące bezpieczeństwa), a jednocześnie umożliwia 
jej stosowanie w dziedzinie oprogramowania, gdzie ze względu na niski stopień sformalizowania 
mogła być dotąd stosowana w bardzo ograniczonym zakresie, wydawało się szczególnie atrakcyjne. 
 
2. Poszukiwana metoda powinna być jak najdalej zautomatyzowana, a w szczególności powinna 

automatyzować te czynności, które, jeśli są wykonywane ręcznie, wiążą się z dużym 
prawdopodobieństwem błędu oraz są nużące i pracochłonne. 

 
Wiele metod dotyczących analizy oprogramowania działa skutecznie w stosunku do przypadków 
małej skali, a okazuje się nieprzydatnych dla przypadków rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności 
zastosowań metod formalnych. W ostatnich latach można zauważyć w tej dziedzinie znaczny postęp, 
przede wszystkim dzięki opanowaniu metody sprawdzania modeli (ang. model checking) i stosowaniu 
jej do weryfikacji specyfikacji formalnych. Dostępne stają się narzędzia pozwalające w pełni lub w 
znacznym stopniu zautomatyzować proces analizy. Jedynie wykorzystanie takich narzędzi daje szansę 
na zastosowanie metod formalnych w przypadkach rzeczywistej skali. W metodzie OF-FMEA 
zaproponowano wykorzystanie narzędzia FDR przeznaczonego do weryfikacji specyfikacji 
wyrażonych w CSP. W ten sposób proces analizy formalnej w ramach metody OF-FMEA został 
zautomatyzowany. 
 
3. Poszukiwana metoda powinna działać w stosunku do systemów rzeczywistej skali i obejmować 

swoim zakresem rzeczywiste problemy związane z bezpieczeństwem tych systemów. 
 
W celu wypełnienia tego postulatu zdecydowano się na wybór i realizację studium przypadku 
odpowiadającego pod względem złożoności oraz wynikających stąd problemów rzeczywistemu 
systemowi sygnalizacji kolejowej. Wymagało to głębokiego wglądu w dziedzinę systemów 
kolejowych, związanych z nimi standardów, regulacji i norm, a także dostępu do systemu budowanego 
z przeznaczeniem do rzeczywistego zastosowania. Jednak dzięki temu metoda OF-FMEA została 
poddana rzetelnej walidacji i ocenie. 
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9.1.3 Oryginalne wyniki pracy 
 
Głównym oryginalnym wynikiem zaprezentowanym w pracy jest metoda OF-FMEA. Stanowi ona 
kompleksową metodę wspomagającą projektowanie i analizę systemów związanych z 
bezpieczeństwem i zawierających oprogramowanie. Metoda ta jest zgodna z zaleceniami standardów 
dotyczących kolejowych systemów sygnalizacyjnych [EN128], [EN129]. Wyniki te zostały częściowo 
opublikowane w [CiG00], [CiG00a], [CiG01], [CiG00a]. Rezultaty wcześniejszych prac nad metodą 
OF-FMEA opublikowano w [CiG98], [CiG99], [CiG99a], [CiG99b]. 
 
W ramach metody OF-FMEA zintegrowano język modelowania UML, język specyfikacji formalnej 
CSP oraz „tradycyjną” metodę FMEA. W metodzie wykorzystywane jest również narzędzie FDR 
wspomagające analizę formalną specyfikacji CSP. Jednak OF-FMEA nie jest prostym złożeniem tych 
elementów. Zawiera ona również szereg elementów oryginalnych: 

• W celu wspomagania identyfikacji klas usterek zaproponowano zestaw wzorców 
projektowych, które stanowią punkt wyjścia do stawiania hipotez o usterkach (podrozdział 
6.3).  

• Zaproponowano zestaw kryteriów wspomagający walidację hipotez o usterkach (podrozdział 
7.1.Krok 3, [CiG98], [CiG99]). 

• Zaproponowano metodę iniekcji usterek do specyfikacji CSP w sposób umożliwiający ich 
dowolną aktywację/dezaktywację w trakcie prowadzonych analiz (podrozdziały 7.1.Krok 4, 
7.1. Krok 5, [CiG01], [CiG01a]). 

• Zaproponowano metodę dokumentowania wyników analiz w postaci kart eksperymentów, 
zgodną z filozofią dokumentowania wyników w „tradycyjnej” metodzie FMEA ([CiG00], 
[CiG00a]). 

• Opracowano procedurę postępowania podczas wykorzystania narzędzia FDR do realizacji 
eksperymentów iniekcji usterek. 

 
Kolejnym oryginalnym wynikiem pracy jest obszerne i wyczerpujące opracowanie norm, standardów i 
regulacji dotyczących bezpieczeństwa systemów sygnalizacji kolejowej oraz na tej podstawie: 

• opracowanie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa wyrażonej formalnie, 
• opracowanie zaleceń dotyczących walidacji usterek w systemach sygnalizacji kolejowej, 
• opracowanie koncepcji systemu LBS używanego w pracy jako studium przypadku. 

 
Istotny wynik pracy stanowi również przedstawione w niej studium przypadku. Dotyczy ono systemu 
LBS, który został opracowany na podstawie rzeczywistego systemu sygnalizacji SHL-1 z 
uzupełnieniem go o dodatkowe wymagania wynikające z norm i regulacji kolejowych. Rozmiar i 
zakres systemu LBS odpowiadają rzeczywistemu systemowi sygnalizacji. W pracy opracowano 
kompletne specyfikacje obiektowe oraz formalne systemu LBS do poziomu indywidualnego 
wyposażenia urządzeń sygnalizacyjnych. W ten sposób powstał model matematyczny (wyrażony na 
gruncie algebry procesów CSP) rzeczywistego systemu sygnalizacji kolejowej. W stosunku do tego 
modelu zastosowano następnie metodę OF-FMEA i zademonstrowano jej skuteczność w zakresie 
wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, wspomagania w podejmowaniu odpowiednich decyzji 
projektowych mających na celu maskowanie usterek oraz w zakresie efektywnej realizacji analiz. 
 

Proponowana metoda pozwala na przyrastające i równoległe do postępujących prac projektowych 
„wbudowywanie” bezpieczeństwa do systemu. Dokumentacja procesu analizy formalnej wynikająca z 
metody OF-FMEA może być elementem pakietu bezpieczeństwa, przygotowywanego według 
wymagań kolejowych norm europejskich EN 50129 i EN 50128.  
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9.2. Aktualny stan badań w dziedzinach związanych z pracą  
 
9.2.1. Analiza bezpieczeństwa i metodyka wytwarzania oprogramowania 
 
Praca [Lev86] prezentowała bezpieczeństwo oprogramowania jako wówczas stosunkowo nową 
dziedzinę badań. Mimo znacznego postępu od tamtych lat, nadal aktualne jest stwierdzenie, że 
budowanie systemów o dużej złożoności, zawierających komponenty programowe i o akceptowanym 
ryzyku wymaga wprowadzenia nowego podejścia do inżynierii oprogramowania i systemów oraz 
zarządzania projektami [Lev00]. Związane z tym “technicznie solidne” metody specyfikacji są jednym 
z głównych problemów badawczych oraz codziennej praktyki inżynierii oprogramowania ostatnich  
lat, a podstawowe pytania dotyczące systemu komputerowego, to [według C.A.R Hoare 30]:  

• Jak różne elementy sprzętowe i programowe tego systemu są połączone w działającym 
systemie? 

• Czym są interfejsy pomiędzy elementami a technologiami? 
• W jakim sensie dowolny poziom fizycznej implementacji spełnia swoją specyfikację 

wyrażoną na wyższym poziomie abstrakcji lub szczegółowości? 
• Czy ta relacja może wskazywać systematyczną ścieżkę rozwoju od specyfikacji do bezbłędnej 

specyfikacji? 
• Czy jakaś część rozwoju może być zautomatyzowana? 

 
Szersze zastosowanie technik bezpieczeństwa wymaga lepszej ich integracji z przemysłowymi 
środowiskami wytwarzania [Lut00]. 
 
UML. Idea, aby system był reprezentowany jako kolekcja obiektów, z których każdy reprezentuje 
strukturę danych i związane z nią zachowania, jest podstawą technologii obiektowej i odejściem od 
dotychczasowych metod specyfikacji wymagań opartych na dekompozycji funkcjonalnej i analizie 
strukturalnej [OMGin]. Jednym z ostatnich wcieleń tej idei jest metodyka wykorzystująca notację 
UML, popularny obecnie standard, który bazuje na doświadczeniach inżynierii oprogramowania i 
modelowania procesów biznesowych. 
 
UML jest obecnie szeroko akceptowanym językiem modelowania w projektowaniu zorientowanym 
obiektowo [LiH01]. Dwie trudności związane z UML, to: 

• niedostateczna reprezentacja koncepcji architektonicznych (chociaż autorzy UML wykonują 
próby w celu usunięcia tego niedostatku), 

• niedostateczna precyzja notacji (jej syntaktyki i semantyki) uniemożliwiająca precyzyjne 
analizy [Eva00]. 

 
Jednym z rozwiązań problemu precyzji jest integracja notacji z odpowiednią specyfikacją formalną. 
Specyfikacje formalne mogą być tworzone jako uściślenie mniej formalnych modeli obiektowych. W 
celu „uchwycenia” pełnego zakresu obiektowości stosuję się również rozszerzenia istniejących już 
notacji formalnych (np. Object-Z). Obecne ograniczenia tych rozwiązań w ich szerszym zastosowaniu, 
to trudności w zapewnieniu spójności i kompletności nowych języków formalnych i brak efektywnych 
narzędzi analitycznych [Eva00]. Pracę nad opartą na UML formalną metodą projektowania podjęto 
również w [LiH01].  
 
Formalizacja metod. Zastosowanie tzw. metod formalnych ma długą historię, ale metody te wciąż 
nie zostały wdrożone do praktyki inżynierskiej w zakresie tworzenia oprogramowania [EDI]. Wśród 
przyczyn tego stanu są ([BlC99], [KiC00], [KaL01], [Pel96] i doświadczenia własne): 

• znaczny wysiłek lub fundusze potrzebne do osiągnięcia wyniku badawczego i wdrożenia 
metody,  

• rozwijane są narzędzia i metody, które następnie nie są udostępniane innym grupom, 
• rezultaty nie przenoszą się ze laboratoryjnych studiów przypadku na rzeczywiste aplikacje, 

                                                      
30 [http://oldwww.comlab.ox.ac.uk/oucl/research/grants/A6.html] 
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• projekty badawcze dotyczą problemów, których zakres nie wyczerpuje w istotnym stopniu 
problemów rzeczywistych środowisk wytwarzania systemów lub nie są w nie 
wkomponowane. 

• trudności w zrozumieniu sformalizowanych notacji oraz ich zastosowaniu w procesach 
rozwojowych, 

• brak opracowanych, wspierających te prace procesów (wzorców projektowych i 
analitycznych), 

• brak kompletnej (np. jednej) notacji oraz towarzyszących jej technik specyfikacji i analiz 
obejmującej wszystkie aspekty złożonego systemu w jego procesie rozwojowym. 

 
Według [Szy98], zważywszy na złożoność formalnych specyfikacji, nie zaskakuje ich rzadkie 
wykorzystanie w praktyce. Precyzja specyfikacji i powodowany nią koszt musi być współmierna do 
znaczenia docelowego elementu i ryzyka wynikającego z jego użycia. 
 
Jedną z kluczowych idei prezentowanych w pracy [Pel96] jest ta, że zastosowanie metod formalnych 
powinno być wspierane przez standardy rozwojowe, tj. wyjaśnienia lub „recepty” pokazujące jak 
zastosować te metody w najbardziej efektywny sposób do specyficznego typu działań projektowych. 
Te standardy rozwojowe oraz wsparcie narzędziowe mogą być uważane za warunki istotne do 
osiągnięcia sukcesu w zastosowaniu metod formalnych w środowisku przemysłowym. Pracą w tym 
kierunku była [Hei97], gdzie definiowane były agendy wspomagające specyfikowanie komponentów 
programowych z zastosowaniem notacji Z ([Spi92], [ISO-Z]) i CSP. 
 
W jednym z projektów z zastosowaniem Object-Z [MDo98], stwierdza się, że jakość projektu jest 
lepsza przez zastosowanie specyfikacji formalnych oraz strategii pokazującej jak ta formalna 
specyfikacja może być używana. Taki proces projektowy daje projektantowi swobodę w koncentracji 
na trudnych aspektach projektu: zrozumienie problemu, wybór najlepszych abstrakcji i znalezienie 
właściwego rozwiązania. Podkreśla się potrzebę badań dotyczących stosowania sformalizowanych 
reprezentacji architektury w procesie projektowym. 
 
Kombinacje języków. Kombinacja języków takich jak Z lub Object-Z z algebrami procesów, takimi 
jak CSP lub CCS jest przedmiotem wielu prac i projektów badawczych. Motywacje do ich podjęcia 
opierają się na tym, że kombinacje te dają właściwe notacje do wyrażenia złożonych systemów z 
oprogramowaniem obejmując aspekty współbieżności i nietrywialnych struktur danych. 
 
Object-Z jest obiektowo-zorientowanym rozszerzeniem Z, notacją, która w uzupełnieniu do 
konstruktorów notacji Z zawiera konstruktor klasy definiujący zachowanie obiektów składających się 
na modelowany system. Stany systemu, stan początkowy i operacje są modelowane za pomocą 
schematów składających się ze zbioru deklaracji zmiennych ograniczonych predykatem (na tych 
zmiennych). Trwają prace nad zbudowaniem formalnej semantyki dla Object-Z oraz jej powiązaniem 
ze standardowymi semantykami procesów zapisanych w języku CSP. W szczególności, dla 
wykorzystania możliwości narzędzia FDR, podejmowane są próby tłumaczenia klas i operacji Object-
Z na, odpowiednio, procesy i zdarzenia CSP/FDR [KaS01].  
 
Próbę integracji specyfikacji graficznych UML z notacją Object-Z podejmuje [KiC00]. Studium 
przypadku stanowi w niej specyfikacja systemu sterowania światłami. 
 
W integracji opisanej w [DeS00] ograniczony podzbiór Object-Z jest użyty do opisu komponentów 
systemu, które są następnie komponowane (jako procesy) za pomocą również ograniczonego zbioru 
operatorów CSP opisujących sposób synchronizacji i komunikacji tych komponentów. Kombinacja 
notacji zyskuje poprzez wykorzystanie notacji istniejących oraz wspólną semantykę będącą 
rozszerzeniem semantyki uszkodzeń i rozbieżności dla CSP. Specyfikacje innej kombinacji Object-Z i 
CSP, zwanej CSP-OZ [Fis00], [FiW99] są reprezentowane w kodzie Java. Semantyka dla kombinacji 
CSP-Z jest rozważana w [Fis98], [MoS98]. 
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9.2.2. Iniekcje usterek 
 
Techniki iniekcji usterek są stosowane w ocenie wiarygodności systemów, testowaniu mechanizmów 
tolerancji usterek, we wczesnych fazach procesu projektowego w odniesieniu do modeli 
symulacyjnych lub w fazach późniejszych w odniesieniu do ich reprezentacji implementacyjnych, na 
poziomie aplikacji oraz na poziomie komponentów. Iniekcje realizowane są [JeR94], [PaR00]: 

• sprzętowo (rozwiązanie trudne w realizacji i kosztowne, np. iniekcje usterek na poziomie 
wyjść sygnałowych rzeczywistych realizacji sprzętowych komponentów, poprzez 
napromieniowywanie strumieniem cząstek lub interferencję z polem elektromagnetycznym 
wybranych komponentów)31, lub  

• programowo (np. poprzez mutacje oprogramowania wbudowanego danego systemu lub jego 
danych, zmiany zawartości komórek pamięci lub rejestrów).  

Według [Fol96] nie jest w ogólnym przypadku jasne czy iniekcje sprzętowe czy programowe bliżej 
reprezentują rzeczywiste systemy. 
 
Raporty [ChK94] i [JeR94] koncentrują się między innymi na technikach, które mogą być 
zastosowane do analizy efektów usterek projektowych (błędów implementacji) oprogramowania. Gdy 
system jest modelowany w języku programowania wysokiego poziomu (np. Ada lub C++) lub w 
języku symulacyjnym (np. VHDL dla konstrukcji sprzętowych), postępowanie według tej propozycji 
bazuje na narzędziach symulacji na poziomie funkcji modułów (np. DEPEND, który wykonuje kod w 
językach C++ i C) używających modelowania stochastycznego do reprezentacji zachowania systemu, 
bez predefiniowania efektów usterek. Modele usterek podlegających iniekcji są specyfikowane w 
postaci fragmentów kodu (ang. fault routines) zmieniającego zachowanie systemu. 
 
Stosowane techniki iniekcji bazujące na systemach fizycznych (implementacjach prototypowych), to 
modyfikacja kodu źródłowego, modyfikacje segmentów programów lub danych, modyfikacja 
komunikatów. Gdy modyfikowany jest kod źródłowy (zgodnie z jego syntaktyką), generowane są 
dane wejściowe, które prowadzą do manifestacji usterki (w postaci błędu). Powyższe raporty nie 
definiują kryteriów wyboru klas zmian z dużego zakresu możliwości. Przywoływane jest 
wspomaganie w postaci hipotez „kompetentnego programisty”. Gdy modyfikowane są segmenty 
programów, symulowane usterki obejmują usterki inicjalizacji, podstawienia, sprawdzenia warunku i 
usterki funkcji. W przypadku modelowania systemu za pomocą języka VHDL jako techniki iniekcji 
usterek proponuje się użycie wbudowanych komend środowiska MEFISTO (ang. Multi-level 
Error/Fault Injection Simulation TOol). Dwie kategorie technik iniekcji usterek zastosowane w tym 
środowisku, to: modyfikacja modelu (uzupełnienie lub mutacja istniejącego opisu: zmiana wartości 
sygnałów lub charakterystyk czasowych, zmiana opisów strukturalnych) oraz zastosowanie komend 
wbudowanych modelu. Modyfikacje kodu mogą obejmować dodanie dedykowanych komponentów 
generujących usterki lub zmiany opisu komponentów istniejących. 
 
W raporcie [EcN99] analizowana jest relatywna skuteczność testów systemu, gdy błędy podlegające 
iniekcji są generowane według różnych strategii: losowej, prawie-zagrożenia, pokrycia przestrzeni 
zdarzeń. 
 

                                                      
31 Zakłócenia elektromagnetyczne w eksperymentach (burst signals generation) wykonywanych według normy 
IEC 801-4 są tymi, które są indukowane podczas przełączania przekaźników lub mechanicznych wyłączników 
zasilania. 
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9.2.3. Wspomaganie narzędziowe w procesie analitycznym 
 
Inżynieria oprogramowania stosuje metody zorientowane obiektowo od wielu lat. Mając na celu 
ujednolicenie procesów projektowych, podejmowane są próby przeniesienia tych metod do inżynierii 
systemów [Hof02]. Jednak nadal powszechnie w tym obszarze praktykowane są klasyczne, 
strukturalne techniki analityczne. Inżynieria systemów jest zależna od wymagań funkcjonalnych, które 
są praktykowanym sposobem komunikacji ekspertów od aplikacji i jej dziedziny: mechaników, 
elektryków, marketingu i użytkowników. Podejście funkcjonalne wspiera narzędzie Statemate firmy I-
Logix. Natomiast zestaw narzędzi Rhapsody(UML) wspiera zarówno podejście funkcjonalne, jak i 
zorientowane obiektowo, z zastosowaniem modelowania UML. 
 
Znanymi i stosowanymi w badaniach pakietami wspierającymi formalną weryfikację, obok FDR, są: 

• SMV (ang. Symbolic Model Verifier), rozwinięty przez Cadence Berkeley Laboratories i 
stosowany jako narzędzie wprowadzające do ogólnych zasad sprawdzania modeli i 
weryfikacji uszczegółowienia [http://www-cad.eecs.berkeley.edu/~kenmcmil/smv]. 

• Spin, rozwinięty w Bell Labs i dedykowany do weryfikacji opisów systemów w języku 
PROMELA (ang. PROcess MEta LAnguage) [http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/spin/ 
Man/README.html], 

• STeP (ang. Stanford Temporal Prover), rozwinięty przez grupę badawczą REACT, łączy 
sprawdzenie modeli z metodami dedukcyjnymi i umożliwia weryfikację programów z 
nieskończonymi dziedzinami danych [http://www-step.stanford.edu/]. 

• PVS (ang. Prototype Verification System) rozwijany w Computer Science Laboratory, SRI 
International [http://www.csl.sri.com/programs/formalmethods/]. 

 
Raport [EvS99] pokazuje możliwość zanurzenia procesów CSP reprezentowanych poprzez semantykę 
śladów w struktury języka PVS w celu wykorzystania narzędzia PVS do analizy własności protokołów 
komunikacyjnych. 
 
Przegląd aktualnie istniejących formalnych technik weryfikacji jest zawarty w [Ber02]. Praca ta 
rozważa ramy dla połączenia podejścia sprawdzania modeli (ang. model checking) i dowodzenia 
twierdzeń (ang. theorem proving), mając na celu „przesunięcie” barier możliwości każdego z nich. 
 
Safeware i SpecTRM. Metodyka safeware jest podejściem do budowania systemów krytycznych ze 
względu na bezpieczeństwo. Rozwijana jest od około 20 lat przez Nancy Leveson i jej studentów 
[Lev95], [Lev00], jako rozszerzenie podstawowego procesu inżynierii bezpieczeństwa, które może 
podjąć problemy systemów z komponentami komputerowymi i programowymi. W tym podejściu 
zamiast próbować wytwarzać oprogramowanie poprawne i zakładać, że to zapewni bezpieczeństwo 
systemu, uwagę koncentruje się na eliminacji lub kontroli specyficznych zachowań oprogramowania, 
które mogłyby prowadzić do wypadków. Zachowanie to jest identyfikowane w systematycznej 
analizie zagrożeń systemu i podsystemów. Bezpieczeństwo ma być wbudowywane w system od 
początku procesu projektowego. Podejście to promuje i rozwija automatyzowane narzędzia 
wspomagające projektantów i programistów w pracach analitycznych. Ma ono w konsekwencji 
redukować (nie eliminować) potrzebę testowania końcowego. 
 
SpecTRM (ang. Specification Tools and Requirements Methodology) jest eksperymentalnym 
środowiskiem wytwarzania oprogramowania zintegrowanym z procesem analizy zagrożeń [KaL01]. 
Specyfikacje wymagań są formalnie analizowane w celu identyfikacji zagrożeń. Działania zestawu 
narzędzi obejmują: 

• sprawdzenie spójności i kompletności specyfikacji, 
• wspomaganie dla analiz wstępujących i zstępujących modeli systemu, 
• analizę odporności systemu na nienormalne dane wejściowe. 

 
SETTA i HiP HOPS. Następujące problemy zostały sformułowane przed europejskim projektem 
SETTA (styczeń 2000 – grudzień 2001, http://www.setta.org/technology/safety_an.htm): 
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• do oceny złożonych systemów stosowane są selektywnie i fragmentarycznie różne techniki, w 
różnych fazach cyklu projektowego, w odniesieniu do często niespójnych modeli 
odzwierciedlających różne poziomy abstrakcji, 

• brak jest powiązania między analizami projektowymi i bezpieczeństwa, projektanci i analitycy 
odwołują się do różnych, niespójnych modeli, 

co prowadzi do: 
• niespójności rezultatów analiz, 
• podziału analiz bezpieczeństwa na analizy sprzętowe i analizy oprogramowania, a zatem 

braku wyjaśnienia powiązań między uszkodzeniami komponentów sprzętowych i 
programowych, 

• braku kompletnego wyjaśnienia związku między uszkodzeniami komponentów a naruszeniem 
własności bezpieczeństwa systemu, 

• trudności w aktualizacji analiz w celu odzwierciedlenia zmian, które nastąpiły w toku działań 
projektowych. 

Projekt SETTA koncentrował się szczególnie na inżynierii systemów o architekturze sterowanej 
czasem (ang. Time-Triggered Technology, TTT) proponowanej dla systemów krytycznych ze względu 
na bezpieczeństwo, a szczególnie dla zastosowań w obszarze transportu. W celu:  

• ustalenia powiązania między analizami projektowymi i bezpieczeństwa,  
• stworzenia technik do analizy systemu na różnych poziomach szczegółowości, w tym 

interakcji oprogramowania i sprzętu, oraz  
• mogących być zastosowane do systemów dostatecznie dużych, a przez to wymagających 

automatyzacji lub mechanizacji,  
rozwija się metodę analizy nazywaną HiP-HOPS (ang. Hierarchically Performed Hazard Origin and 
Propagation Studies) [PaM00]. 
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11. DODATKI 

A. Słownik terminów 
 
Abstrakcja (gr. abstraho) 
Odrywanie, wyróżnienie, oddzielanie abstraktów, np. cech lub stosunków jakiegoś konkretu, czyli od 
całości z tymi abstraktami zrośniętej (łac. concretus - zrośnięty), na podstawie których formułowany 
jest poznawczy obraz tej całości [PEW00], [Kot86]. 
 
Akcja (ang. action, łac. actio - działanie) 
(Dla systemów reaktywnych) Krok odbioru (jednego lub więcej) komunikatów wejściowych i, w 
odpowiedzi, wysłanie (jednego lub więcej) komunikatów wyjściowych. 
 
Aktywność (ang. activity) 
Operacja obiektu, która wykonuje się w czasie trwania określonego stanu tego obiektu. 
 
Alfabet (ang. alphabet) 
(Dla procesu) Zbiór wszystkich zdarzeń procesu, poprzez które proces jest w interakcji ze swoim 
otoczeniem. 
 
Analiza (z greckiego „analyein”, "analysis" – to break up, rozbiór) 
Proces wyodrębnienia części lub elementów określonej całości oraz identyfikacji zachodzących 
między nimi relacji w celu ujawnienia jej ukrytego znaczenia (ang. meaning). 

W obiektowo zorientowanej analizie [Grady Booch] wymagania są badane z perspektywy klas i 
obiektów w słowniku dziedziny problemowej. 
 
Analiza zagrożeń (ang. hazard analysis) 
Metodyczne badanie systemu mające na celu identyfikację możliwych zagrożeń związanych z 
funkcjonowaniem (wymaganym lub nieoczekiwanym) tego systemu oraz ocenę ich możliwych 
konsekwencji. 
 
Anomalia (ang. anomaly) 
(1) (Ogólnie) Odchylenie od normy, wzorzec lub cecha przyjęta za nietypowe zachowanie 

określonego obiektu. 
(2) Obiekt, który różni się od pewnego standardu referencyjnego w stopniu przekraczającym pewien 

próg według określonej metryki podobieństwa lub odległości dla zdarzenia [MaT01]. 
 
Architektura  
Wyrażenie własności systemu poprzez własności kolekcji obiektów zwanych komponentami systemu 
(ang. system components) i interakcji między nimi (ang. interactions, connectors). 
 
Artefakt (ang. artifact) 
Produkt pracy, wynik działań zespołowych lub poszczególnych członków zespołu, element częściowy 
lub przedstawiony na zakończenie kolejnego etapu pracy (może to być plik binarny, wykonywalny, 
skrypt, model produktu, plan pracy, itp.). 
 
Asercja (ang. assertion) 
Relacja określająca zeleżność semantyczną pary procesów. 
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Bezpieczeństwo (ang. safety) 
(1) Brak nieakceptowanego poziomu ryzyka [ISO, CENELEC].  
(2) Stan systemu i środowiska, w którym unika się katastroficznych konsekwencji dla środowiska 

[StD99]. 
 
Blokada (ang. interlock lub guard)  
Rozwiązanie, które jest używane w celu wymuszenia sekwencji lub izolacji pary zdarzeń w czasie 
[Lev86]. 
 
Błąd, pomyłka (ang. error) 
(1)  Manifestacja usterki w stanie systemu. 
(2) Ogólnie, przyjęcie za podobne dwóch obiektów z różnych klas [Fyu31]. 
 
Dane (ang. data) 
Reprezentacja informacji. „Medium” użyte do przekazania i przechowywania informacji oraz 
wymagające od odbiorcy interpretacji w celu identyfikacji tej informacji [HaR00]: 
 
Decyzja projektowa 
Decyzja o wyborze (np. na podstawie analizy lub doświadczeń) zestawu elementów struktury i ich 
związków ze względu na wymagania dla tej struktury i kryteria zgodności z nimi (por. analiza). 
 
Defekt (ang. defect, nonconformity) [CMM, VDI/VDE 3452/4] 
(1) Zdarzenie lub warunek prowadzący do wady. 
(2) Nie spełnienie kryteriów akceptacji. 
 
Determinizm (ang. determinism) 
(Dla procesu, z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego) Założenie, że wszystkie kolejne zdarzenia 
są całkowicie wyznaczone przez dotychczas zaistniałe przyczyny (np. dotychczasową historię zdarzeń 
widzialnych, aktualny stan i pobudzenia procesu).  

Determinizm systemu odmawia systemowi wyboru ze względu na kompletny związek 
przyczynowy między przesłankami a rezultatami. Niedeterminizm wskazuje na tylko częściową 
zależność systemu od jego aktualnego stanu i pobudzeń. 
 
Diagram współpracy (ang. collaboration diagram) 
Diagram interakcji pokazujący organizację obiektów i komunikację pomiędzy nimi (klasy zdarzeń 
wysyłanych i odbieranych przez obiekty). Strzałki na liniach łączących dwa obiekty pokazują istnienie 
interakcji odpowiadających pojedynczym komunikatom do obiektów. [UML1] 
 
Formalizacja 
(Ogólnie) Definiowanie form, wyjaśnianie poprzez porównywanie do nich i ich związków oraz 
postępowanie według nich. Celem formalizacji w procesie projektowym jest uzyskanie precyzyjnego 
opisu jako narzędzia poznawczego lub efektywność (automatyzacja) działania.  
 
Formalny (łac. formalis) 
Stosowny do formy. 
 
Hipoteza (ang. hypothesis) 
Przypuszczenie przyjęte w rozumowaniu, bez odniesienia do jej prawdziwości lub jako punkt wyjścia 
do badania. 
 
Identyfikowalność (ang. traceability (lub mapping), śladowość) 
Zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem 
rozpatrywania [Iso9000 (3.5.4)]. 
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Identyfikowalność wymagań (ang. requirements traceability) 
Charakterystyka opisu systemu polegająca na wskazaniu powiązania wymagań z ich źródłami oraz z 
elementami i własnościami artefaktów stworzonych podczas kreowania systemu na podstawie tych 
wymagań. [EN128] 
 
Iniekcja usterki (ang. fault injection) 
Transformacja specyfikacji zachowania normalnego komponentu wprowadzająca możliwość 
zaistnienia błędu. 
 
Inspekcja (ang. inspection) (CMM, [Iso9000]) 
Działania takie, jak pomiar, badanie, test, identyfikacja, ocena, szacowanie jednej lub więcej 
charakterystyk produktu lub usługi i porównanie ich ze specyfikowanymi wymaganiami w celu 
stwierdzenia zgodności. 
 
Jakość (ang. quality, łac. qualitas – własność, łac. qualis – na wzór; tak; jakiego rodzaju, podobnie 
jak) 
Stopień, w jakim zbiór stwierdzonych, jako istniejące właściwości spełnia wymagania. Jest to 
przystosowanie do wymaganego użycia [Iso9000 (3.1.1)].  
 
Język formalny 
Język, którego syntaktyka i semantyka są precyzyjnie i jednoznacznie zdefiniowane poprzez ich 
formalizację. 
 
Komponent (ang. component) 
(1)  (Ogólnie) Element wnoszący swoją formę do kompozycji określonej całości. 
(2)  Modularna, dostarczana i wymienialna część systemu, która  

- jest jednostką tworzoną w celu ich kompozycji z innymi jednostkami, 
- stanowi implementację i udostępnia umownie określony zbiór interfejsów, oraz  
- ma wyłącznie jawne zależności kontekstowe ([UML1], [Szy98]). 

 
Kontekst (ang. context) 
(1) Kolekcja obiektów, których istnienie poprzedza istnienie określonego obiektu lub następuje po 

nim i wyznacza jego znaczenie. 
(2)  (Dla procesu P w notacji CSP, oznaczenie: C[P]) Dowolna syntaktycznie poprawna konstrukcja 

używająca operatorów języka CSP i specyfikująca sposób interakcji procesu P z innymi 
procesami (tego kontekstu). 

 
Krok (ang. step), faza procesu 
Kolekcja aktywności, które są koordynowane przez określony model zachowania. 
 
Maskowanie usterki (ang. fault masking) 
Prewencja konsekwencjom usterki, taka, że ciągłe funkcjonowanie systemu jest osiągnięte.  
 
Metoda (gr. methodos, dosłownie: droga w ślad za kimś, droga ku czemuś lub pójść za, od meta- (po) 
+ hodos (droga), łac. methodus) (równoważnie: sposób) 
(1) Specyfikacja sposobu przebiegu działań w procesie rozwiązywania problemu. Opis obejmuje 

zbiór wzajemnie ustosunkowanych czynności oraz reguł i kryteriów, który ustala powtarzalny 
sposób systematycznego i zamierzonego postępowania (myślenia lub działania) dla osiągnięcia 
określonego celu.  

Metoda stosowana jest ze świadomością możliwości jej zastosowania w przypadkach takiego 
typu, jakiego egzemplarz w danym przypadku rozpatruje osoba działająca. Skuteczność metody 
poznaje się po jej rezultatach [Prz00], [Kot86].  

(2)  Określenie algorytmu lub procedury, która dostarcza wyniku operacji. 
(3)  Idące zgodnie z planem postępowanie w celu osiągnięcia lub w celu uzasadnienia wiedzy. 
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(4) Określenie nazwanej i zaimplementowanej operacji. Metody klasy działają tylko na wspólnym 
stanie klasy (na zmiennych klasy). Metody obiektów działają tylko na stanie konkretnego 
obiektu, czyli na jego własnych zmiennych. Metody obiektów są wywoływane w drodze 
wysyłania komunikatu do obiektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 39. Czynności metody indukcyjnej (według [Kot86]). 
 
 
Metodyka (ang. methodology) 
Definiowana jako taksonomia lub zorganizowana kolekcja związanych metod i zasad 
systematycznego postępowania w stosunku do określonego problemu (i w określonej dziedzinie), 
mająca na celu jego rozwiązanie.  
 
Misja systemu (ang. system mission; pol. powołanie) 
Sformułowanie podstawowego celu systemu, definiujące zakres jego pożądanego wpływu na obiekty 
otoczenia i sposób jego wykorzystania przez obiekty otoczenia, dla osiągnięcia którego system był lub 
jest tworzony. 
 
Model (łac. modulus – wzorzec, miara, chin. fa - prawo) 
(1)  Obiekt M jest modelem dla obiektu A, jeśli obiekt A staje się, uzyskuje swoją formę, zgodnie z 

obiektem M [Fyu31].  
(2) M jest modelem dla A, jeśli A może być konstruowane na podstawie M lub M może być użyte do 

identyfikacji odpowiedzi na pytania dotyczące A [Richard Hilliard, Doug Ross i Marvin Minsky, 
MIT; Słownik Języka Polskiego]. 

(3)  Opis lub specyfikacja systemu i jego środowiska mający określony cel. 
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Rysunek 40. Związki koncepcji modelu wyrażającego architekturę [PeW92]. 
 
 
Model współpracy (ang. collaboration model) 
Struktura obiektów przypisanych do ról w zachowaniu, ich wspólne zachowanie podporządkowane 
określonemu celowi.  
 
Model zachowania 
Model opisujący zależność między wejściami i wyjściami obiektu powiązanego ze swoim otoczeniem  
 
Monitor (dla zbioru A, ang. (Fault) Monitor) 
Proces, którego zachowanie w przestrzeni zdarzeń E zależy od zachodzących zdarzeń z wyróżnionego 
zbioru A, i który nigdy nie odmawia (ang. refuse) synchronizacji na zdarzeniu z A. 
 
Niedeterminizm (ang. indeterminism) procesu 
Założenie nie odmawiające procesowi wpływu na wzorce zachowania i pewnej niezależności od 
zewnętrznych czynników.  
 
Niezawodność (ang. dependability) 
Termin ogólny stosowany do opisu gotowości obiektu i wpływających na nią czynników: 
nieuszkadzalności, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi [Iso9000 (3.5.3)]. 
 
Obiekt (łac. Obiectio, obiecto – coś rzuconego na drogę, rzucić przed, wystawiać, ang. object) 
(1)  (Ogólnie) Postrzeżenie, pojęcie lub koncepcja służąca jako reprezentacja czegoś, co istnieje w 

modelowanej rzeczywistości lub jej abstrakcji, np., systemie, jego środowisku lub dziedzinie 
problemowej.  

(2)  Instancja klasy. 
 
Obserwator 
Obiekt O jest obserwatorem obiektu A, jeśli zmiany stanu (zachowania lub cechy) obiektu A są 
automatycznie przekazywane do obiektu O i powodują jego zmiany. 
 
Odporność systemu (ang. System robustness, robust = strong in constitution, silny; fault-tolerance) 
(1) Zdolność systemu do działania w akceptowalnym zakresie mimo zaistnienia nienormalnych lub 

nieprzewidzianych warunków lub zdarzeń (np. niepoprawnego wejścia, stresu środowiska, 
usterki) (IEEE).  

(2) Tolerancja przez system ustalonej klasy usterek. 
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Otoczenie (ang. environmental context) 
(1) Zbiór obiektów środowiska skojarzonych ze sobą w ustalonym celu.  
(2) Zbiór powiązanych elementów modelu. 
 
Paradygmat (gr. paradeigma)  
Powszechnie uznawany sposób postępowania (konstruktywne rozwiązanie określonego rodzaju 
problemów), relacja między określonymi pojęciami lub zbiór przekonań, które w pewnym czasie 
pomagają organizować wiedzę oraz dostarczają modelowych problemów i rozwiązań.  
 
Procedura 
(1)  Ustalony (w wielu przypadkach udokumentowany) sposób postępowania [Iso9000]. 
(2) Opis ciągu działań, stanowiących wymagane kroki postępowania.  

Zakończenie wykonania tych kroków kończy wykonanie procedury. To jest jedyna gwarancja 
procedury i nie rozważa ona jakichkolwiek celów (pozostawiając ten problem jej autorom). 

 
Proces (ang. process)  
(1) Następstwo zdarzeń, działań, akcji lub stadiów zmian pozostających między sobą w związku 

przyczynowym lub skutkowym (lub ogólnie, wzajemnie ustosunkowanych), zachodzących w 
danych warunkach, i które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy (według [Iso9000] i 
[Spice]).  

(2) Realizacja metody. 
 
Program 
Opis algorytmu w postaci ciągu instrukcji określonego języka programowania [Bar89]. 
 
Programowanie defensywne 
Programowanie z zastosowaniem technik, za pomocą których programy ujawniają anomalie 
przepływu sterowania lub strumienia danych lub ich wartości podczas ich wykonywania oraz inicjują 
właściwą reakcję [EN128]. 
 
Projekt (ang. project) 
Proces mający na celu rozwiązanie określonego problemu i kończący się dostarczeniem określonego 
produktu działania oraz zależny od udziałowców. Działanie to jest formalizowane w celu osiągnięcia 
jego maksymalnej efektywności: ustala, koordynuje i zarządza swoimi zasobami oraz stosuje strategie 
dotyczące jakości swojego produktu. 
 
Przewodnik (ang. guideline) 
Dokumentacja reguł, rekomendacji lub heurystyki wspierającej działania lub kroki procesu, techniki 
utworzenia specyficznych artefaktów lub ich przekształcania [Kru00]. 
 
Przyczyna (ang. cause, łac. causa) 
Zdarzenie i okoliczności poprzedzające, które dają bezwarunkowy efekt, jakim jest uzyskanie 
(rozszerzenie, zmiana) formy określonego obiektu lub realizacja dowolnego procesu zmian 
(zachowania).  
 
Przyczynowość (ang. causality) 
Ustalenie, jak wystąpienia jednych zdarzeń w systemie i jego otoczeniu składają się na wystąpienie 
innych zdarzeń, w aktualnej strukturze obiektów systemu i jego środowiska.  
 
Rodzaj uszkodzenia (ang. failure mode) 
(1) Efekt usterki prowadzący do naruszenia określonego aspektu specyfikacji zachowania 

komponentu zależnego.  
(2) Efekt, poprzez który uszkodzenie jest obserwowane [British Standard 5760]. 
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Rysunek 41. Relacje semantyczne komponentów A i B. 

 
 
Rola (ang. role) 
Zachowanie obiektu w określonym kontekście.  
 
 
Scenariusz (ang. scenario) 
Inaczej, ślad procesu. 
 
Semantyka (gr. semaino - “znaczyć”, “oznaczać”; semantikos - “istotny” ang. semantics, semantic) 
(1) (Dla specyfikacji) Kryterium wyznaczające, kiedy dwa systemy lub dwie specyfikacje systemu są 

dostatecznie podobne, aby należały do tej samej klasy równoważności.  
Indukowana w ten sposób relacja równoważności nazywa się równoważnością semantyczną. 

(2)  (Dla języka) Isomorficzne odwzorowanie struktur (syntaktycznych) języka do struktur elementów 
modelu (zwanego językiem semantyki lub dziedziną semantyczną). 

 
Specyfikacja (ang. specification) 
Deklaratywny opis tego, czym coś jest lub co robi [UML1]. 
 
Spójność (ang. Consistency, healthiness condition; consist - be composed of) 
(1)  Ogólnie, spełnienie reguł „wiążących” lub warunku integrującego. Zgodność z ogólniejszą 

zasadą. Odniesienie do pojęcia wyższej rangi. 
(2) Stopień jednorodności, standaryzacji i niesprzeczności w kolekcji dokumentów lub elementów 

systemu (IEEE). 
 
Sprawdzenie modelu (ang. model checking) 
Podejście do weryfikacji własności systemów reaktywnych i wspólbieżnych: zwykle automatyczna 
analiza grafu reprezentującego przestrzeń stanów danego systemu w celu ustalenia czy określona 
specyfikacja jest spełniona przez ten system. 
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Stan (ang. state) zachowania 
Klasa reprezentująca fazę ewolucji obiektu wyjściowego lub jego części, która może być 
specjalizowana i zanikać w trakcie wykonywania maszyny stanow obiektu.  
 
Stan bezpieczny (ang. safe state) 
Stan zachowania systemu zdefiniowany poprzez brak istniejących zagrożeń i brak aktywnych 
interakcji komponentów tego systemu, które mogłyby prowadzić do zidentyfikowanego zagrożenia. 
[NSSD] Stan bezpieczny jest osiągany automatycznie w rezultacie identyfikacji usterki w systemie, a 
funkcje systemu lub jego dostępność mogą być w tym stanie zredukowane. Żadne zdarzenie 
wewnętrzne w tym stanie nie może prowadzić do zmiany tego stanu. 
 
Standard 
Udokumentowane porozumienie zawierające specyfikacje techniczne lub inne kryteria, które powinny 
być spójnie używane jako reguły, przewodniki lub definicje charakterystyk, w celu zapewnienia, że 
produkt, proces lub usługa odpowiadają zdefiniowanemu dla nich celowi. [Introduction to ISO. 
http://www.iso.ch, 1996] 
 
Standard projektowy (ang. design standard) 
Standard będący przewodnikiem dotyczącym kryteriów jakości i metryk pomiarowych względem tych 
kryteriów. 
 
Standard rozwojowy (ang. development standard) 
Standard zawierający wyjaśnienia lub „recepty” pokazujące jak określone metody zastosować w 
projekcie rozwojowym w najbardziej efektywny sposób do specyficznego typu działań projektowych. 
 
Synchronizacja 
(Dwóch procesów) Spełnienie podczas realizacji swojej misji przez każdy z procesów w wymaganym 
przez drugi momencie czasu odpowiedniego warunku. 
 
System 
Zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów [Iso9000(3.2.1)]. 
 
Uwaga: 

System projektowany może być definiowany jako zbiór komponentów o określonej funkcji, 
będących w interakcji i podporządkowanych wspólnym prawom, tak, aby działały razem w celu 
realizacji określonej misji (por. [Kra90], [Lyu96]).  

Każdy komponent pozostaje w zależności od innych i może być tym, czym jest, tylko przez swą 
relację z nimi. W systemie nie tylko całość jest tym, czym jest dzięki organizacji swoich części, ale 
także część jest tym czym jest dzięki jej związkom z całością. 
 
System bezpieczny 
(1) (W sensie bezwzględnym) System nie osiągający stanu (zwanego stanem zagrożenia), który w 

środowisku działania systemu prowadzić może do określonych, niepożądanych strat. 
(2) (W sensie relatywnym) System, dla którego określona funkcja ryzyka nie osiąga wartości 

powyżej dopuszczalnej według przyjętego kryterium. 
 
System dynamiczny (ang. dynamical system) 
System, który zmienia swój stan w czasie zgodnie z określoną zasadą, prawem lub równaniem 
ewolucji.  
 
System krytyczny (ang. critical system) 
System, którego niewłaściwe funkcjonowanie może prowadzić do nieakceptowanych konsekwencji. 
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System reaktywny (ang. reactive system) 
System, który nadzoruje swoją interakcję ze środowiskiem [Pnu02]. 
 
System sterujący (ang. control system)  
System, który stymuluje zachowanie innych obiektów, zwanych instalacją. 
 
System sterowany (ang. controled system) 
Ta część środowiska, która podlega bezpośredniemu wpływowi systemu wbudowanego.  
 
System wbudowany 
Część całego systemu będącego procesem fizycznym scharakteryzowanym przez stan, który zmienia 
się w czasie. Rolą tego systemu jest monitorowanie tego stanu poprzez czujniki i jego zmiana poprzez 
aktualizatory [HeH96].  
 
System zależnościowy 
System, który na podstawie informacji o stanach określonych obiektów wypracowuje polecenia 
zmiany stanów tych i innych obiektów. 
 
Ślad (wykonanie, ang. execution, scenariusz, ang. scenario) procesu (ang. proces trace) 
Skończony ciąg zdarzeń wygenerowanych przez proces. 
 
Środowisko (ang. environment) 
Zbiór obiektów, które były, są lub mogą być w interakcji lub interferencji z danym obiektem.   
 
Test 
(Ogólnie) Wykonanie systemu w celu ujawnienia błędów projektowych w systemie w odniesieniu do 
danego środowiska jego działania. Sukces testu lub wynik pozytywny testu, to ujawnienie jakiegoś 
błędu. W tej pracy: test ma wynik pozytywny, jeśli jakaś reprezentująca go asercja nie jest spełniona. 
 
Tolerancja usterek (ang. fault tolerance) 
Własność systemu polegająca na możliwości realizacji specyfikowanych funkcji pomimo wystąpienia 
określonego typu usterek w jego strukturze komponentów.  
 
Tryby pracy systemu (ang. system modes) 
Grupy zachowań systemu wyróżnione na podstawie klasyfikacji jego dostępności, rodzaju lub zakresu 
lub znaczenia oferowanych usług dla użytkownika tego systemu lub systemu nadrzędnego. 
 
Typ (ang. type) 
Nazwany zbiór obiektów.  
 
Umowa (ang. contract) 
Specyfikacja dołączona do interfejsu, wiążąca klientów i dostawców interfejsu. Umowy mogą 
ujmować aspekty funkcjonalne i niefunkcjonalne. Do aspektów funkcjonalnych zalicza się syntaktykę 
i semantykę interfejsu. Aspekty niefunkcjonalne dotyczą gwarancji jakości usług. 
 
Usługa obiektu (ang. object service) dla użytkownika 
(1) Zachowanie obiektu, jakie jest obserwowane przez tego użytkownika.  

Zachowanie to może być zainicjowane przez odbiór komunikatu od użytkownika usługi lub przez 
upływ czasu. 

(2)  Przekazanie rezultatu w odpowiedzi na zlecenie (ang. request) [OMA]. 
 
Usterka (ang. fault, łac. fallo – złamać, naruszyć) 
Uznana lub hipotetyczna przyczyna błędu. 
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Usterka losowa (ang. physical fault) 
Nieprawidłowy warunek mogący prowadzić do błędu, aktywowany losowo (np. przez promieniowanie 
jonizujące lub inne czynniki środowiskowe, efekty zużycia i mechanizmów degradacji komponentów 
sprzętowych), jako konsekwencja danych wejściowych lub uszkodzenie komponentu.  
 
Usterka systematyczna (ang.: design fault, built-in fault, generic fault) 
Nieprawidłowy warunek mogący prowadzić do błędu, powstały w specyfikacji wymagań (np. 
przeoczenie) lub w procesie jej transformacji (np. między projektem a kodowaniem programu).  
 
Uszkodzenie (ang. failure) 
Odchylenie zachowania obiektu od wymaganej specyfikacji tego zachowania [Sch93]. 
 
Użycie (ang. usage) 
Związek, w którym jeden obiekt wymaga innego obiektu (lub ich zbioru) do jego pełnej implementacji 
lub wykonywania jego operacji.  
 
Użytkownik obiektu (ang. object user) 
Inny obiekt, który jest w interakcji z danym obiektem. 
 
Wada (ang. defect) 
Niespełnienie wymagania odnoszącego się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania 
[Iso9000 (3.6.3)]. 
 
Walidacja (ang. validation) 
(1) Działanie dotyczące tezy, rozwiązania lub artefaktu, a mające na celu ich potwierdzenie lub 

ujawnianie ich niespójności ze środowiskiem ich użycia oraz, w przypadku zrealizowanego 
systemu, także z wymaganiami udziałowców projektu rozwojowego, którego ten system był 
przedmiotem.  

(2)  Odniesienie modelu do zależności świata modelowanego. 
 
Warunek bezpieczeństwa 
Warunek ograniczający możliwość wystąpienia pewnego zbioru lub ciągu zdarzeń w zachowaniu 
określonego obiektu. 
 
Warunek żywotności (lub progresywności) 
Warunek domagający się możliwości wystąpienia pewnego zbioru lub ciągu zdarzeń w zachowaniu 
określonego obiektu. 
 
Warunki kontekstowe języka (ang. context conditions) 
Ograniczenia dla syntaktyki języka w celu wyróżnienia syntaktycznie poprawnych („dobrze 
skonstruowanych”) konstrukcji tego języka (dla których zdefiniowano semantykę). Np. każda zmienna 
musi być zdefiniowana przed użyciem.   
 
Warunki wstępne i końcowe (ang. pre- and post-conditions) 
(1) Asercja specyfikowana jako para warunków, które dotyczą stanu przed i po wystąpieniu czegoś w 

systemie.  
(2) Warunek końcowy (ostateczny, ang. postcondition) 

Warunek, który operacja jest zobowiązana osiągnąć, o ile spełniono jej warunek początkowy. 
Warunek wstępny (początkowy, ang. precondition) 
Warunek, który wywołujący operację jest zobowiązany spełnić (aby następnie operacja mogła 
być wykonana poprawnie). 
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Weryfikacja (ang. verification) 
Ogólnie, proces sprawdzania, że konsekwencje lub wyjścia jednego modelu są spójne (akceptowalnie 
zgodne) z konsekwencjami lub wyjściami drugiego modelu. Np., proces analizy spójności pomiędzy 
produktami różnych faz wytwarzania. 
 
Wiarygodność (ang. dependability) 
Jakość usług systemu dostarczana w taki sposób, że użytkownik (uzależniony od tego systemu) ma 
uzasadnione zaufanie do tego systemu [AvL00]. 
 
Wieloznaczność (ang. ambiguity) 
Istnienie dwóch lub więcej różnych znaczeń dla określonego słowa lub wyrażenia.  
 
Własność systemu 
Zdanie w przyjętym języku modelowania wyrażające charakterystyki zachowania systemu (spójne z 
oczekiwaniami udziałowcy). 
 
Własność bezpieczeństwa (ang. safety property)  
(Dla procesu) Własność P jest własnością bezpieczeństwa, jeśli każdy ślad należący do P nie zawiera 
żadnego ze zdarzeń określonych jako fatalne. Inaczej, jeśli ślad nie należy do P, to istnieje zdarzenie 
w tym śladzie będące zdarzeniem fatalnym.  
 
Właściwość (ang. distinguishing feature) 
Cecha wyróżniająca [Iso9000 (3.5.1)]. 
 
Współbieżność (ang. concurrency) 
Jednoczesne wykonywanie dwóch lub więcej procesów.  
 
Wyjątek (ang. exception)  
Sygnalizacja, że zlecenie operacji nie było wykonane z sukcesem. Może jej towarzyszyć dodatkowa 
informacja. 
 
Wymaganie (ang. requirement) 
Wypowiedź reprezentująca ograniczenie, pożądaną lub zabronioną cechę systemu lub procesu jego 
wytworzenia. 
 
Wymaganie bezpieczeństwa 
(Dla systemu) Wymaganie mające na celu minimalizuję ryzyka wynikającego z działania systemu w 
jego środowisku. 
 
Wzorzec (ang. pattern) 
Rozwiązanie dla powracającego problemu projektowego powstającego w specyficznych sytuacjach 
projektowych. 
 
Zachowanie (ang. behavior) 
(Dla obiektu) Uporządkowany zbiór interakcji występujących między obiektem a jego otoczeniem.  
 
Zachowanie katastroficzne 
Zachowanie, które jest różne od zachowania normalnego i zachowania wyjątku (jest zachowaniem 
niezdefiniowanym). 
 
Zachowanie normalne 
Zachowanie, gdy nie występuje żadna usterka.  
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Zagrożenie (ang. hazard) 
(1)  Stan systemu lub procesu umożliwiający w połączeniu z określonymi warunkami w środowisku 

wygenerowanie zdarzenia prowadzącego do niepożądanych konsekwencji. 
(2)  Odchylenie zachowania systemu od pożądanej semantyki specyfikacji zachowania, spełniającej 

asercje bezpieczeństwa dla tego systemu. 
 
Zależność (ang. dependency) 
Istnienie związku (ang. relationship) pomiędzy parą skierowaną elementów modelu, w którym 
poprawność implementacji, semantyki, zachowania lub istnienia, jednego elementu modelu (zwanego 
celem, klientem lub elementem zależnym) wymaga (zależy od) poprawności implementacji, semantyki, 
zachowania lub istnienia (odpowiednio) innego elementu modelu (zwanego źródłem, dostawcą, 
zasobem lub elementem niezależnym) [UML1]. 
 
Zgodność (ang. conformance, conformity) 
(1) Relacja zdefiniowana na typach:  
 typ Y jest zgodny z typem X iff dowolny element, który spełnia typ Y, również spełnia typ X. 
 

X [= Y  iff extension(Y) ⊆ extension(X) 
 
(2)  Spełnienie wymagania [Iso9000 (3.6.1)]. 
 
Związek (ang. relationship) lub stosunek 
Powiązanie semantyki elementów modelu.  
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B. Wykaz akronimów i oznaczeń 
 
Akronim lub 
oznaczenie 

Znaczenie 

ALB ang. Automatic Line Block system 
CENELEC Europejski Komitet Norm Elektrotechnicznych, ang. European Committee for 

Electrotechnical Standardization 
CSP ang. Communicating Sequential Processes 
FDR ang. Failure Divergence Refinement 
FDR2 ang. Failure Divergence Refinement, wersja 2.xx 
FMEA ang. Failure Modes and Effects Analysis,  

fr. d’Analyse des Effects des Erreurs du Logiciel, AEEL 
(1) Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (według PN-IEC 812:1994). 
(2) Analiza rodzajów i skutków niezdatności (według PN-93/N-50191 (eqv IEC 

50(191):1990)) – tłumaczenie zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
FTA ang. Fault Tree Analysis  

(1) Analiza drzewa błędów, lub 
(2) Analiza drzewa usterek 

HAZOP ang. HAZard and OPerability studies 
iff ang. if and only if 
IRSE ang. Institution of Railway Signal Engineers 
LBS ang. Line Block System (samoczynna blokada liniowa, sbl) 
LCP ang. Local_Control_Point (lokalny punkt sterowania) 
NooM ang. N out of M: typ konfiguracji komponentów nadmiarowych; rezultat działania 

układu jest poprawny tylko wtedy, gdy jakieś N rezultatów działania komponentów z 
układu M komponentów jest identyczna; najczęściej realizowana jest konfiguracja 2oo2. 

OF-FMEA ang. Object-oriented and Formal FMEA) 
Obiektowo zorientowana formalna analiza rodzajów uszkodzeń i ich efektów. 

SEEA ang. Software Error Effect Analysis 
SO Sterownik obiektu (ang. object controller, ... trackside functional module, TFM). 

Urządzenie programowalne sterujące pracą obiektów kolejowych, biorące swą 
nazwę od typu tych obiektów. 

Srk (System) sterowania ruchem kolejowym 
UIC fr. Union Internationale des Chemins de Fer; ang. International Union of Railways 
UML ang. Unified Modeling Language 
 



Metoda analizy bezpieczeństwa ... 

131 / 183 

 

C. Pełna specyfikacja systemu LBS 
 
C.1. Dokumenty prawne, standardy i specyfikacje techniczne dotyczące systemów sygnalizacji 
kolejowej 
 
Poniższe tabele zawierają zestawienie norm wspierających odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej. 
 
EMC Directive 89/336/EEC (3 May 1989)  
 
STANDARD EUROPEJSKI ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 
EMC ÉMISSION  
EN 50121-4 
EN 50081-2:1996  
EN 55011  
EN 55022:1994 

Point 6 
Table 1 
Radio disturbance characteristics 
Point 6, for class B 

EMC IMMUNITY - ENCLOSURE port 
EN 50121-4 
EN 50204 
EN 61000-4-2 
EN 61000-4-3 
EN 61000-4-8 
EN 61000-4-9 

Table 1 
Radiated electromagnetic field 
Electrostatic discharge 
Radiated electromagnetic field 
Power-frequency magnetic field 
Pulsed magnetic field 

EMC IMMUNITY - A/C POWER port 
EN 50121-4 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 
EN 61000-4-6 

Table 4, Table A1 
Fast transient 
Surge voltage 
Radio frequency Common mode Amplitude modulated 

EMC IMMUNITY - I/O port 
EN 50121-4 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-5 
EN 61000-4-6 

Table 2, Table A1 
Fast transient 
Surge voltage 
Radio frequency Common mode Amplitude modulated 

EMC IMMUNITY - FUNCTIONAL EARTH port 
EN 50121-4 
EN 61000-4-4 
EN 61000-4-6 

Table 5 
Fast transient 
Radio frequency Common mode Amplitude modulated 

 
 
General product safety Directive 92/59/EEC (29 June 1992)  
 
STANDARD EUROPEJSKI ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 
EN 50122  
EN 50126: 1998 
EN 50128: 1998 
EN 50129: 1998 
EN 50124-1: 1999 
EN 50124-2: 1998 
EN 1050: 1996 
EN 982: 1996 
 

Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych i uziemienie. 
Project management 
Software safety requirements and criteria 
Railway System Safety Case structure and criteria 
Insulation – Clearances and creepage distances 
Insulation – Overvoltage protection 
Safety of Machinery. Principles of risk assessment (PN-EN 1050: 1999) 
Safety of Machinery. Safety requirements for fluid power systems and their 
components – Hydraulics (PN-EN 982: 1998). 

STANDARD 
MIĘDZYNARODOWY 

ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 

IEC 61643-1 
IEC 28A: 1973 
IEC 60364-4-41: 1982 and 
IEC 536: 1976 

Overvoltage protection classification 
Clearances and creepage distances (for class II; PN-76/E-06300.06) 
Protection from electric shock and energy hazards (PN-92/E-05009.41) and 
(PN-92/E-05031) 
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IEC 60950: 1999 (EN 60950: 
1992 + A#) 
 

Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (PN-EN 60950: 2000, 
zastępująca: PN-93/T-42107, PN-93/T-42107+A2:1996+A3:1997; IEC 950: 
1991 -> IEC 60950: !999 Safety of information technology equipment)  

STANDARD NARODOWY ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 
PKP-E1: 1998 
PKP-WTB-E10: 1996 
PN-80/M-49060 

PKP Railway Signalling Rules 
PKP Railway Signalling Systems Construction Rules 
Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania (Access systems. 
Requirements) 
 

 
  
Zarządzanie zgodnością środowiskową systemu kolejowego 
 
ENVIRONMENT IMMUNITY 
STANDARD EUROPEJSKI ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 
EN 60068-1 
EN 60068-2-1 
EN 60068-2-6 
EN 60068-2-27 
EN 60068-2-29 
EN 60068-2-31 
EN 60068-2-56 
EN 60068-3-1 

General environmental tests criteria (PN-92/E-04600) 
A and B Tests (PN-IEC-68-2-1+A#:1996) 
Fc Test, Vibration Test (PN-86/E-04606.03) 
Ea Test, Shock Test (PN-92/E-04605.01) 
Eb Test (PN-92/E-04605.02) 
Ec Test (PN-85/E-04605.03) 
Ca Test (PN-92/E-04603.02) 
Temperature tests (PN-84/E-04631) 

STANDARD 
MIĘDZYNARODOWY 

ZAKRES lub ZASTOSOWANE PARAMETRY 

IEC 529 
IEC 60364-4-443: 1990 

IP 67 (PN-92/E-08106) 
Installation requirements (PN-93/E-05009.443) 

 
Inne niż polskie, standardy europejskie i specyfikacje techniczne: 
[UIC736] UIC Code 736i, Relais de Signalisation, Union Internationale des Chemins de Fer, 1.7.74 edition. 
[UIC790] UIC Code 790r, Use of Axle Counters, International Union of Railways, 1.7.75 edition. 
AEIF - European Commission: « Interoperability for the Trans-European High speed Network - Specification of 
the Technical Requirements for Interoperability - Control Command », Ref. MT114FE1L - 03 October 1996 - 
DRAFT. 
European Rail Research Institute/UIC, ETCS Functional Requirements Specification, FRS, ver. 4.0, 1996, 
Utrecht, Netherlands (pp. 176). 
 
EN 50123  Urządzenia stacjonarne, aparatura łączeniowa prądu stałego. 
EN 50124  Koordynacja w zakresie izolacji (projekt). 
EN 50125  Warunki środowiskowe (projekt) 
 
EN 50159-1  Bezpieczna łączność w zamkniętych systemach teletransmisyjnych. 
EN 50159-2  Bezpieczna łączność w otwartych systemach teletransmisyjnych. 
 
EN 45001  General criteria for the operation of testing laboratories, 1989.  
EN 45002  General criteria for the assessment of testing laboratories, 1989. 
EN 45003  General criteria for the accreditation body of testing laboratories, 1989.  
EN 45011  General criteria for certification bodies operating product certification, 1989. 
EN 45012  General criteria for certification bodies operating certification of quality system, 1989.  
EN 45013  General criteria for certification bodies operating certification of personnel, 1989.  
EN 45014  General criteria for declaration of conformity by the suppliers, 1989.  
 
IEEE 1540  Software Life Cycle Processes - Risk Management 
ISO 14971  Risk Management - Part 1: Application of Risk Management  
ISO/IEC 12207 Information Technology-Software Life Cycle Processes 
ISO/IEC TR 15271 Guide for ISO/IEC 12207 - (Software Life Cycle Processes) 
PN-ISO 10007 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją 
V-Model  German Process-Model, Software Life-Cycle Process Model 
Mü 8004  Wskazówki do wymagań technicznych dotyczących dopuszczania urządzeń zabezpieczania do 

stosowania 
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DIN VDE 0831 Elektrische Bahn-signalanlagen, August 1990.  
DIN V 19250 Grundlegende Sichereitsbetrachtungen f¸r MSR-Schutz-einrichtungen, May1994.  
VDV 331 Anforderungklassen fur Signal und Zugsicherungs-anlagen, March 1994.  
DIN V VDE 0801 Grundsätze für Rechner in Systemen mit Sicherheitsaufgaben (Principles for 

Computers in Safety-Related Systems), January 1990. 
DIN V VDE 0801 A1 Grundsätze für Rechner in Systemen mit Sicherheitsaufgaben, February 1994.  
 
 
 
 
C.2. Specyfikacja systemów sygnalizacji kolejowej według przepisów w Polsce 
 
C.2.1. DEFINICJE  
 

Dyżurny ruchu 
Uprawniona osoba inicjująca tryby pracy: 
• pojazdów znajdujących się w obrębie stacji, 
• systemów i urządzeń nadzorujących ruch pojazdów na stacji i przyległych szlakach. 

 
Samoczynne działanie [E10] 
Działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym bez bezpośredniego udziału personelu 
obsługi, powodowane np. oddziaływaniem taboru kolejowego. 
 
Sygnalizator (ang. signal, dawniej semafor) 
Urządzenie, które zezwala lub odmawia wjazdu pojazdom do określonej sekcji torowej oraz 
wskazuje na dopuszczalną prędkość przejeżdżającego go pojazdu. 
 

 
(źródło dla pozostałych terminów: [MTGM34]) 
 

Tor szlakowy 
Część szlaku umożliwiająca sekwencyjne przemieszczanie się pojazdów szynowych o 
określonym kierunku ruchu. 

 
Punkty eksploatacyjne 
Na sieci kolejowej wyodrębnia się wyznaczone miejsca służące do eksploatacji kolei, zwane 
"punktami eksploatacyjnymi". Punkty eksploatacyjne dzielą się na posterunki ruchu i punkty 
ekspedycyjne (handlowe). 
 
Zadaniem posterunku ruchu jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu 
kolejowego. Posterunki ruchu dzielą się na posterunki: następcze, pomocnicze i osłonne. 
 
Posterunek następczy służy do regulacji następstwa jazdy pociągów w ten sposób, iż pozwala 
na przejazd lub odjazd pociągu tylko wówczas, gdy tor przyległego odstępu (szlaku) do tego 
posterunku jest wolny. Posterunki następcze dzielą się na posterunki: zapowiadawcze, 
bocznicowe i odstępowe. 
 
Zadaniem posterunku zapowiadawczego jest umożliwienie zmiany kolejności jazdy pociągów 
wyprawianych na tor szlakowy do niego przyległy. Do posterunków tych zalicza się stacje i 
posterunki odgałęźne. 
 
Stacja, to posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, 
znajduje się przynajmniej jeden tor główny, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, 
krzyżować się i wyprzedzać, zmieniać kierunek jazdy lub swój skład, przy czym: 

1) stacja, na której łączą się szlaki z trzech lub więcej kierunków, nazywa się stacją 
węzłową, 
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2) stacja, na której dokonywane jest tylko krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów, nazywa 
się mijanką. 

Posterunek odgałęźny urządza się poza stacją w miejscu odgałęzienia linii lub łącznicy, przy 
przejściu ze szlaku jednotorowego w dwutorowy lub odwrotnie oraz w miejscu połączenia 
torów głównych na szlaku. 
 
Posterunek bocznicowy urządza się na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy; bierze on udział w 
prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych odstępach (jak posterunek 
odstępowy) i pociągów obsługujących bocznicę (jak posterunek zapowiadawczy). Jeżeli 
posterunek bocznicowy urządzany jest tylko dla umożliwienia wjazdu i wyjazdu pociągu 
obsługującego bocznicę i nie wyposaża się go w sygnalizatory, jest to posterunek pomocniczy. 
Posterunek ten bierze udział w zapowiadaniu tylko pociągów obsługujących bocznicę. 
 
Zadaniem posterunku odstępowego jest wyłącznie regulacja następstwa pociągów, tj. 
zezwolenia na ich przejazd tylko wówczas, gdy przyległy odstęp jest wolny. Na szlakach 
wyposażonych w samoczynną blokadę liniową funkcje posterunków odstępowych spełniają 
samoczynne sygnalizatory odstępowe blokady. 
 
Posterunek osłonny lokalizuje się na szlaku w miejscu skrzyżowania w jednym poziomie dwóch 
linii kolejowych, linii kolejowej z linią tramwajową, splotu torów, mostu zwodzonego lub 
obrotowego. Posterunek ten nie bierze udziału w zapowiadaniu pociągów na szlaku (odstępie). 
 
Punktami ekspedycyjnymi (handlowymi) są: przystanki osobowe, ładownie i bocznice, przy 
czym: 

1) przystanek osobowy - jest to miejsce na szlaku odpowiednio przystosowane do obsługi 
pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi, 

2) ładownia - jest to tor odgałęziający się od toru szlakowego, będący własnością kolei, 
przeznaczony do prac ładunkowych; rolę ładowni może pełnić stacja zamknięta, jako 
posterunek zapowiadawczy, 

3) bocznica - jest to tor odgałęziający się od torów stacyjnych lub szlakowych, przeznaczony 
do obsługi określonego użytkownika transportu kolejowego, nie będący własnością kolei. 

 
 
Podział sieci kolejowej 
Sieć kolejowa składa się z linii kolejowych, których punkty początkowe i końcowe ustala 
zarząd kolei. Linie kolejowe dzielą się na: odcinki, szlaki i odstępy, przy czym: 

1) szlak - jest to część linii kolejowej między sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi 
lub posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem linii, 
2) odcinek - jest to część linii kolejowej złożony z dwu lub więcej kolejnych szlaków, 
3) odstęp - jest to część toru szlakowego między: 

a) posterunkiem zapowiadawczym a najbliższym posterunkiem odstępowym 
(bocznicowym) lub sygnalizatorem (semaforem) odstępowym blokady samoczynnej, 

b) dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi (bocznicowymi), 
c) posterunkiem odstępowym i bocznicowym, 
d) dwoma kolejnymi sygnalizatorami (semaforami) blokady samoczynnej dla tego 

samego kierunku jazdy przy danym torze. 
 
Granicę pomiędzy szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym stanowi: 

1)  na liniach jednotorowych – sygnalizator (semafor) wjazdowy tego posterunku, 
2) na liniach dwutorowych i wielotorowych - miejsce znajdowania się sygnalizatora 

(semafora) wjazdowego i linia prostopadła do osi torów, w miejscu ustawienia tego 
sygnalizatora (semafora), z wyjątkiem przypadków, w których granica między 
poszczególnymi torami szlakowymi a posterunkiem zapowiadawczym jest różna, to jest 
gdy: 
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a) tory szlakowe oddalone są od siebie tak, że nie można określić linii prostopadłej do osi 
torów, w miejscu ustawienia sygnalizatora (semafora) wjazdowego, wówczas granicą 
między tym torem szlakowym, przy którym nie ma sygnalizatora (semafora) 
wjazdowego, a posterunkiem zapowiadawczym jest miejsce znajdujące się przy tym torze 
od strony szlaku w odległości 100 m przed najbliższym rozjazdem (skrzyżowaniem), 
 
b) w torze najbliższy rozjazd (skrzyżowanie) znajduje się bliżej szlaku niż rozjazd 
(skrzyżowanie) w sąsiednim torze osłaniany sygnalizatorem (semaforem) wjazdowym, 
wówczas granicą między tym torem szlakowym, przy którym nie ma sygnalizatora 
(semafora) wjazdowego, a posterunkiem zapowiadawczym jest miejsce znajdujące się 
przy tym torze od strony szlaku w odległości 100 m przed najbliższym rozjazdem 
(skrzyżowaniem), 
 
c) przy torze znajduje się odnoszące się do tego toru urządzenie sygnałowe, za pomocą 
którego podaje się zezwolenie na wjazd pociągu, wówczas granicą między tym torem 
szlakowym a torem posterunku zapowiadawczego jest miejsce usytuowania tego 
urządzenia. 

 
 
C.2.2. WYMAGANIA 
(źródło: [MTGM34]) 
 
Rozdział 3 
Oddział 1 
Zasady prowadzenia i zapowiadania ruchu pociągów na szlaku 
§ 21. 1. Na każdym torze szlakowym, między dwoma posterunkami następczymi, może znajdować się 
jednocześnie tylko jeden pociąg.  
 
2. Na odcinkach linii ze zdalnym prowadzeniem ruchu o wyprawieniu pociągu na szlak decyduje 
dyżurny ruchu odcinkowy. 
 
6. Pociągi tego samego kierunku jazdy powinny kursować po danym torze szlakowym w odstępach 
posterunków następczych. 
 
7. Dyżurny ruchu (uprawniony pracownik) posterunku zapowiadawczego ma prawo wyprawić lub 
przepuścić pociąg na tor szlakowy: 

1) z ruchem jednokierunkowym - gdy ustali, że ten tor lub najbliższy odstęp tego toru jest 
wolny i nie ma przeszkód do jazdy, 

 
8. Tor szlakowy lub odstęp uważa się za wolny wtedy, gdy wyprawiony uprzednio pociąg przejechał 
przyległy szlak lub odstęp w całości z sygnałem końca pociągu i został osłonięty sygnałem "STÓJ". 
 
9. W zależności od rodzaju istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym ustalenie, że dla 
jazdy pociągu tor szlakowy lub odstęp jest wolny, następuje na podstawie: 

1) wskazań urządzeń prawidłowo działającej blokady liniowej albo 
2) porozumienia między dyżurnymi ruchu sąsiednich posterunków następczych lub tylko 

zapowiadawczych za pomocą urządzeń łączności, zwanego zapowiadaniem pociągów, albo 
3) obu sposobów wymienionych w pkt 1 i 2, 
4) radiotelefonicznego porozumienia się dyżurnego ruchu odcinkowego z maszynistami 

pociągów na szlakach wyznaczonego odcinka linii. 
 
12. Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach wyposażonych w urządzenia blokady liniowej odbywa 
się za pomocą tych urządzeń. Zasady obsługi poszczególnych rodzajów urządzeń blokady liniowej w 
czasie prowadzenia ruchu pociągów określa zarząd kolei. 
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13. Wprowadzenie nowego systemu (typu urządzeń) prowadzenia ruchu pociągów wymaga 
uprzedniego opracowania przez zarząd kolei regulaminu technicznego obsługi tych urządzeń; dotyczy 
to także prowadzenia innych badań oraz jazd doświadczalnych po czynnych torach kolejowych. 
 
 
Oddział 4 
Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z samoczynną blokadą liniową 
§ 24. 1. Po wyprawieniu każdego pociągu na szlak z blokadą samoczynną dyżurny ruchu zobowiązany 
jest przekazać do przedniego obsługiwanego posterunku informację o numerze wyprawianego 
pociągu, telefonicznie lub za pomocą specjalnego urządzenia. 
 
3. Nastawienie sygnalizatorów (semaforów) na działanie samoczynne nie zwalnia dyżurnego ruchu od 
śledzenia ruchu pociągów. 
 
4. Samoczynność sygnalizatorów (semaforów) wolno wyłączyć wówczas, gdy na odcinkach drogi 
przebiegu osłanianych sygnalizatorami (semaforami) włączonymi na samoczynność nie znajduje się 
pociąg i gdy co najmniej dwa odcinki zbliżania nie wskazują zajętości. W przypadku grożącego 
niebezpieczeństwa sygnał zezwalający na sygnalizatorze (semaforze) należy natychmiast zmienić na 
sygnał "STÓJ". 
 
 
Oddział 6 
Nieprawidłowości przy podawaniu sygnałów na sygnalizatorze (semaforze) i przejeździe pociągu 
obok sygnalizatora (semafora) 
§ 43. 1. Gdy pracownik obsługujący sygnalizator (semafor) zauważy lub dowie się, że dalszej jeździe 
pociągu grozi niebezpieczeństwo, obowiązany jest natychmiast zmienić sygnał zezwalający na 
sygnalizatorów (semaforze) na sygnał "STÓJ". 
3. Gdy czoło pociągu minęło obsługiwany sygnalizator (semafor) i pociąg zatrzymał się tak, że koniec 
pociągu nie minął sygnałowego miejsca końca pociągu, wówczas: 

1)  jeżeli semafor wskazuje sygnał zezwalający, nie wolno zmieniać go na sygnał "STÓJ", 
2) jeżeli zaszła konieczność zmiany sygnału zezwalającego na sygnał "STÓJ", w celu 

zatrzymania pociągu należy ponownie nastawić sygnał zezwalający, jeżeli ustała 
przeszkoda do jazdy, a urządzenia pozwalają na powtórne nastawienie sygnału 
zezwalającego, 

3) jeżeli na semaforze nie był nastawiony sygnał zezwalający i semafor wskazywał sygnał 
"STÓJ", należy nastawić na nim sygnał zezwalający, jeżeli pozwalają na to urządzenia oraz 
zaistniały wymagane warunki i nie ma przeszkody do jazdy; jeżeli jest blokada liniowa, 
sygnał zezwalający na semaforze należy podać tylko wówczas, gdy przy dalszej jeździe 
pociągu co najmniej jedna oś przejedzie przez odcinek izolowany elektrycznej zastawki 
liniowej. 

4. Jeżeli w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 3 nie można nastawić sygnału zezwalającego 
na semaforze, pozwolenie na dalszą jazdę pociągu należy dać za pomocą sygnału zastępczego lub 
rozkazu pisemnego. 
5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 3 zabrania się potwierdzania przyjazdu 
(przejazdu) pociągu; wówczas należy zawiadomić dyżurnego ruchu tylnego posterunku następczego o 
zatrzymaniu pociągu i o niemożności potwierdzenia jego przyjazdu (przejazdu). Na semaforze należy 
nastawić sygnał "STÓJ" i potwierdzić przyjazd (przejazd) pociągu dopiero po minięciu przez pociąg 
sygnałowego miejsca końca pociągu. 
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Rozdział 5 
Oddział 1 
Zamknięcie i otwarcie toru szlakowego 
§ 48. 1. Tor szlakowy należy zamknąć dla ruchu pociągów, gdy zaistnieje jedna z następujących 
okoliczności: 

1) powstała przeszkoda do jazdy po tym torze, 
2) wydarzył się wypadek z pociągiem, uniemożliwiający dalszą jazdę, 
3) nastąpiło rozerwanie lub konieczność podzielenia pociągu albo pojazdu pomocniczego 

połączonego z innym pojazdem pomocniczym lub z przyczepą, 
4) zachodzi nieprzewidziana konieczność cofania pociągu ze szlaku, 
5) zachodzi pilna potrzeba wykonania robót uniemożliwiających jazdę po danym torze, 
6) zachodzi potrzeba wyprawienia po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego pociągu 

lub pojazdu pomocniczego na bocznicę lub do określonego miejsca na szlaku, 
7) pociąg z przekroczoną skrajnią zagrażałby bezpieczeństwu ruchu po sąsiednim torze, 
8) pociąg ratunkowy, roboczy lub pojazd pomocniczy ma zatrzymać się na szlaku celem 

wykonania pracy, 
9) zostanie zarządzone zamknięcie toru. 

2. Tor szlakowy zamyka dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego: 
1) który dowiedział się o zaistnieniu nieprzewidzianych okoliczności (uszkodzenie 

nawierzchni, podtorza, sieci trakcyjnej, naruszenie skrajni, wypadek z pociągiem, 
rozerwanie pociągu, cofanie pociągu itp.), 

2) zarządzający torem szlaku dwutorowego, który ma być zamknięty, 
3) od którego zamknięcia toru zażądał kierownik robót (na szlaku jednotorowym), 
4) który ma wyprawić na szlak jednotorowy pociąg ratunkowy (roboczy, pojazd pomocniczy) 

celem wykonania określonej pracy, 
5) wyznaczony w zarządzeniu o zamknięciu toru. 

 
§ 69: Na semaforach świetlnych stosuje się następujące sygnały (będące kombinacją świateł 
zapalonych i zgaszonych): 
 
Tabela 27. Zestaw sygnałów używanych w systemach sygnalizacji. 

SYGNAŁ REALIZACJA ZNACZENIE 
S1 Jedno czerwone światło na 

semaforze 
 

"STÓJ" 

S2 Jedno zielone światło ciągłe na 
semaforze 
 

"Jazda z największą dozwoloną prędkością" 

S3 Jedno zielone światło migające 
na semaforze 

 

"Jazda z największą dozwoloną prędkością, nie większą 
niż 160 km/h - w przodzie są dwa odstępy blokowe 
wolne - a przy następnym semaforze z prędkością nie 
przekraczającą 100 km/h" 
 

S4 Jedno pomarańczowe światło 
migające na semaforze 
 

"Jazda z największą dozwoloną prędkością, a następny 
semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z 
prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h" 

S5 Jedno światło pomarańczowe 
ciągłe na semaforze 
 

"Jazda z największą dozwoloną prędkością, a następny 
semafor wskazuje sygnał STÓJ" 

S6 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas zielony poziomy, 
górne światło – zielone ciągłe 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a 
potem z największą dozwoloną prędkością" 
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S7 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas zielony poziomy, 
górne światło – zielone migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h przy 
tym i następnym semaforze" 

S8 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas zielony poziomy, 
górne światło – pomarańczowe 
migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy 
następnym semaforze z prędkością zmniejszoną do 40 
lub 60 km/h" 

S9 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas zielony poziomy, 
górne światło – pomarańczowe 
ciągłe 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy 
następnym semaforze - STÓJ" 
 

S10 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a górne – 
zielone ciągłe 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a 
potem z największą dozwoloną prędkością" 

S10a Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas pomarańczowy 
poziomy, górne światło - zielone 
ciągłe 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a 
potem z największą dozwoloną prędkością" 

S11 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, górne 
zielone migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy 
następnym semaforze - z prędkością nie przekraczającą 
100 km/h" 

S11a Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas pomarańczowy 
poziomy, górne światło - zielone 
migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy 
następnym semaforze - z prędkością nie przekraczającą 
100 km/h" 

S12 Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, górne 
światło pomarańczowe migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy 
następnym semaforze - z prędkością nie przekraczającą 
40 lub 60 km/h" 

S12a Dwa światła na semaforze w 
jednym pionie: dolne światło 
pomarańczowe ciągłe, a pod nim 
świetlny pas pomarańczowy 
poziomy, górne światło 
pomarańczowe migające 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy 
następnym semaforze - z prędkością zmniejszoną do 40 
lub 60 km/h" 

S13 Dwa światła pomarańczowe 
ciągłe na semaforze w jednym 
pionie 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy 
następnym semaforze - STÓJ" 
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S13a Dwa światła pomarańczowe 
ciągłe na semaforze w jednym 
pionie, a pod nimi świetlny pas 
pomarańczowy poziomy 
 

"Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy 
następnym semaforze - STÓJ" 
 

Sz Jedno światło matowobiałe 
migające na semaforze lub słupie 
semafora, wskazującego sygnał 
Sr 1 lub S 1 "STÓJ" bądź sygnał 
wątpliwy, bądź też na słupie 
semafora nieoświetlonego, albo 
umieszczone na osobnej 
podstawie (sygnalizatorze 
sygnału zastępczego) 
 

"Można przejechać obok semafora wskazującego sygnał 
Sr 1 lub S 1 STÓJ bądź sygnał wątpliwy, bądź też 
semafora nieoświetlonego lub przejechać obok 
sygnalizatora sygnału zastępczego (mającego wyłącznie 
lampę ze światłem białym) - bez pisemnego rozkazu" 
 
a) jazda na sygnał zastępczy może odbywać się z 
prędkością nie większą niż 40 km/h i nie wymaga 
zatrzymania się przed nim; maszynista jednak powinien 
tak regulować prędkość jazdy, aby mógł w każdej 
chwili zatrzymać pociąg w razie nagłego zauważenia 
przeszkody; przy wyjeździe na szlak bez blokady 
samoczynnej jazda z prędkością do 40 km/h obowiązuje 
w granicach posterunku ruchu, 
 
b) wyjazd pociągu na szlak z blokadą samoczynną na 
podstawie sygnału zastępczego, rozkazu pisemnego 
doręczonego drużynie pociągowej lub przekazanego za 
pomocą urządzeń łączności powinien odbywać się ze 
szczególną ostrożnością, tak aby maszynista mógł w 
każdej chwili zatrzymać pociąg w razie nagłego 
zauważenia przeszkody, przy tym prędkość jazdy nie 
może przekraczać 20 km/h; jazda pociągu z 
ostrożnością obowiązuje do czasu minięcia przez czoło 
pociągu semafora wskazującego sygnał zezwalający na 
jazdę, o ile maszynista nie otrzymał rozkazu 
szczególnego z informacją, że samoczynne semafory 
odstępowe są nieważne. 
 

 
Przy zmianach sygnałów na semaforach odstępowych, jedynym dozwolonym stanem przejściowym 
jest stan z ciemnym semaforem. 
 
Uwaga:  
W specyfikacji systemu LBS definiujemy sygnał dodatkowy S0 – brak światła (sygnalizator 
wygaszony). 
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C.3. Wymagania bezpieczeństwa dla systemu blokady liniowej LBS 
 
Tabela 28. Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla systemu blokady liniowej (LBS) na podstawie 
przepisów sygnalizacji. (Definicje użytych terminów przytoczono w dodatku C.2.1 lub, tych wyróżnionych 
italikiem, w słowniku terminów (dodatek A). Tryby pracy systemu zdefiniowano na rysunku reprezentującym 
cykl życia systemu w dodatku C4.) 

Kod Wymaganie bezpieczeństwa według przepisów Źródło 
B.1 Dowolny odstęp może być zajmowany tylko przez jeden pojazd szynowy.  

 
[MTGM34] § 21.1. 

B.2 W trybie neutralnym blokady liniowej sygnalizatory odstępowe systemu powinny 
być wygaszone (obraz sygnałowy S0) lub wskazywać sygnał STÓJ (obraz 
sygnałowy S1). 
 

[E10] Par. 51 p.10. 

B.3 Jeśli określony odstęp danego toru szlakowego jest zajęty przez pojazd szynowy, 
to sygnalizator odstępowy osłaniający ten odstęp powinien pokazywać sygnał 
STOP (S1) lub być wygaszony (S0). 
 

[E10] Par. 51, p.12. 

(Zasada następstwa sygnałów) Przy ustalonym kierunku ruchu, wymaga się 
następującej zależności sygnałów na sąsiednich sygnalizatorach odstępowych: 
 
Obraz sygnałowy na sygnalizatorze Obraz sygnałowy na sygnalizatorze 

osłaniającym poprzedni odstęp 
S0 S1 lub S0 
S1 S5 
S2 S2 
S3 S2 
S4 S3 

B.4 

S5 S4 

[E1] Rozdz. II, par. 
3 i [MTGM34] Par. 
69.  

B.5 Światło zielone ciągłe (obraz sygnałowy S2) oznacza, że co najmniej trzy odstępy 
za sygnalizatorem, patrząc w kierunku jazdy pojazdu, nie są zajęte. 
 

[E10] Par. 51, p.6. 

B.6 Zmiana kierunku ruchu powinna być możliwa tylko wtedy, gdy: 
• żaden z odstępów danego toru szlakowego nie jest zajęty, 
• nie jest realizowany żaden wyjazd pojazdu na dany szlak. 

 

[E10] Par. 51, p.12. 

B.7 Osłonięcie odstępu sygnałem „STÓJ” (S1) powinno nastąpić po zajęciu pierwszą 
osią pojazdu szynowego tego odstępu i powinno trwać do czasu opuszczenia 
odstępu przez pojazd. 
 

[E10] par. 51, p.12. 

B.8 Jeśli kierunek ruchu dla blokady liniowej nie jest ustawiony, to pojazd szynowy 
powinien się zatrzymać (lub kontynuować jazdę według zasad określonych poza 
systemem LBS). 
 

[R1] 
Konsekwencja B.2. 

B.9 Ustalenie określonego kierunku ruchu inicjowane jest przez dyżurnego ruchu na 
stacji, która będzie wyprawiać pojazdy na szlak. Zmiana kierunku jest możliwa 
tylko w porozumieniu z dyżurnym ruchu stacji przyjmującej pojazdy. 
 

[R1] 
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C.4. Modele architektury RAILWAY_SYSTEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 42. Model klas systemu RAILWAY_SYSTEM, w którym uwidocznione są poziomy dekompozycji od 
0 do 7 systemu sygnalizacji LBS (ang. Line Block System) i jego otoczenia. Klasy z wyróżnionym żółtym tłem 
są przedmiotem projektu. Nazwy wytłuszczone pokazują ścieżkę dekompozycji. Pokazujemy tylko te asocjacje, 
które nie są wyjaśnione na niższym poziomie dekompozycji. 
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Tabela 29. Słownik danych modelu klas systemu RAILWAY_SYSTEM z rysunku powyżej. 

Nazwa klasy Poziom 
dekom-
pozycji 

Komentarz 

RAILWAY_SYSTEM 0 System kolejowy objęty zainteresowaniem. 
Specyfikacja interakcji: LBS_16b-1-6.csp (por. Dodatek C.5) 

   

TRAIN 1 Pojazd szynowy. 
SIGNALLING_SYSTEM 1 System sterowania ruchem pojazdów szynowych na i pomiędzy 

parą stacji: STATION_P, STATION_L. 
OPERATOR 1 Dyżurny ruchu. Steruje trybem pracy systemu 

SIGNALLING_SYSTEM i nadzoruje ruch pojazdów szynowych 
TRAIN na stacji i szlaku. 

   

STATION_L 2 Stacja lewa w stosunku do rozważanego kierunku ruchu. 
LBS 2 System sterowania ruchem pojazdów na szlaku między stacjami 

(Line Block System). 
STATION_P 2 Stacja prawa w stosunku do rozważanego kierunku ruchu. 
   

BLOCK  3 Lokalny punkt sterowania na szlaku. W modelu reprezentuje 
odstęp na szlaku między stacjami. 

   

DET 4 Detektor obecności pojazdu w odstępie nadzorowanym przez 
lokalny punkt sterowania. 

LCP 4 Urządzenie nadzorujące lokalnego punktu sterowania (Local 
Control Point). 

SIG 4 Sygnalizator oddziaływujący na pojazdy wjeżdżające do danej 
sekcji torowej. 

   

DETECTION 5 Sterownik detektora obecności pojazdu. 
BC 5 Moduł sterujący i komunikacyjny lokalnego punktu sterowania 

(Block Controller). 
SIGNALLING 5 Sterownik sygnalizatora. 
   

SigMAIN 6 Moduł nadzorujący sterownika sygnalizatora. 
SigDEVICE 6 Moduł interfejsu świateł sygnalizatora. 
SAFETY_SUPPORT 6 Moduł wspomagania reakcji bezpieczeństwa. 
   

SigINPUT 7 Moduł kontroli wejść. 
SigMAIN_A 7 Moduł przesyłania sygnału torem A. 
SigMAIN_B 7 Moduł przesyłania sygnału torem B. 
SigTEST 7 Moduł testowania stany żarówek. 
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 <<Tryb>>

Normalny 

<<Tryb>> 

Ne
<<Tryb>> 

StopPL
<<Tryb>> 

PL

<<Tryb>> 

SB

 
 
Oznaczenia: 
 SB - tryb pracy systemu z zagwarantowanym bezpieczeństwem (ang. fail-safe) 
 Ne - tryb neutralny pracy systemu (nie jest ustawiony żaden z kierunków ruchu) 
 LP - tryb zasadniczy pracy systemu (ustawiony jest kierunek ruchu od L do P) 
 PL  - tryb zasadniczy pracy systemu (ustawiony jest kierunek ruchu od P do L) 
 StopLP - tryb pracy systemu z zastopowanym kierunkiem ruchu LP 
 StopPL - tryb pracy systemu z zastopowanym kierunkiem ruchu PL 

(Na tym schemacie nie wyróżniono stanów przejściowych: w trakcie ustawiania kierunku ruchu, w 
trakcie zwalniania kierunku ruchu, w trakcie zmiany kierunku ruchu, w trakcie awaryjnej zmiany 
kierunku ruchu.) 

 
Rysunek 43. Cykl życia klasy LBS. (Diagram przygotowany przy pomocy programu Metamill v 2.0 firmy 
Metamill Software.) 
 
 
Tabela 30. Słownik kanałów komunikacyjnych w modelu współpracy i w modelu interakcji. 

Nazwa kanału Komentarz 
ack Kanał informacji o stanie obiektu SigDEVICE. 
acks Kanał informacji o stanie obiektu SigDEVICE. 
answ Kanał informacji o stanie obiektu DETECTION. 
ask Kanał zapytania o stan obiektu DETECTION. 
com_fromP Kanał wejścia odbierający polecenia aktualnego trybu pracy obiektu BLOCK.  
com_toL Kanał wyjścia wyprowadzający polecenia aktualnego trybu pracy obiektu BLOCK 

lub STATION_L. 
command Kanał poleceń generowanych przez obiekt OPERATOR dotyczących aktualnego 

trybu pracy obiektu STATION_P (i wszystkich kolejnych obiektów BLOCK). 
confirm Kanał informacji o stanie obiektu SIGNALLING. 
detector Kanał informacji od detektora DET o zajętości odstępu. 
indication Kanał ujawniania przez detektor DET obecności pojazdu szynowego w odstępie. 
lbcs Kanał polecenia zmiany stanu obiektu SIGNALLING w trybie SB obiektu LCP.  
occupation Kanał przekazu do czujnika zapytania o jego stan. 
req Kanał polecenia zmiany stanu obiektu SigDEVICE. 
sd Kanał polecenia zmiany stanu obiektu SIGNALLING. 
sem Kanał transmisji pożądanego obrazu sygnałowego do sygnalizatora SIG. 
sem_state Kanał informacji o aktualnym stanie sygnalizatora (wyświetlanym obrazie 

sygnałowym). 
signal_fromL Kanał wejściowy informacji o obrazie sygnałowym na sygnalizatorze kolejnego 
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obiektu BLOCK. 
signal_image Kanał informacji o obrazie sygnałowym na sygnalizatorze do obiektu TRAIN. 
signal_toP Kanał wyjściowy informacji o obrazie sygnałowym na sygnalizatorze danego 

obiektu BLOCK. 
support Kanał polecenia zmiany stanu obiektu SigDEVICE w trybie SB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 44. Model współpracy definiujący kontekst obiektu LBS. 
 
 
Poniżej zamieszczamy formalną specyfikację interakcji obiektów z rys. 91. 
 
-- **************************************************************** 
-- RAILWAY_SYSTEM process specification 
-- **************************************************************** 
-- Reprezentacja systemu kolejowego. 
 
RAILWAY_SYSTEM = 
 SIGNALLING_SYSTEM 

 [|{|command, 
  signal_toP.(NrBlocks+1), 

 signal_image, 
  indication|}|] 
 OPERATIONAL_ENVIRONMENT 
 
 
-- **************************************************************** 
-- OPERATIONAL_ENVIRONMENT process specification 
-- **************************************************************** 
-- Reprezentuje zachowanie kompozycji obiektów srodowiska 
-- SIGNALLING_SYSTEM. 
 
OPERATIONAL_ENVIRONMENT = 
 OPERATOR 
  ||| 
 TRAINS 
 
 

com_toL 

signal_fromL 

com_fromP 

signal_toP 

 
TRAIN 

 
OPERATOR 

 
LBS 

 
STATION_L 

indication 
 

signal_image 

command 
signal_toP

 
STATION_P 

SIGNALLING_SYSTEM 
signal_toP 

com_toL 

signal_fromL 

com_fromP 

OPERATIONAL_ENVIRONMENT 

<<send>><<send>> 

<<send>>

<<send>> 
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-- **************************************************************** 
-- SIGNALLING_SYSTEM process specification 
-- **************************************************************** 
-- Dolaczenie stacji P do LINE_TO_P() 
 
SIGNALLING_SYSTEM =  
 LINE_TO_P(LastBlock) 

 [com_fromP.LastBlock<->com_toL.(LastBlock+1), 
 signal_toP.LastBlock<->signal_fromL.(LastBlock+1)]  

 STATION_P 
 
 
-- **************************************************************** 
-- LINE_TO_P() 
-- **************************************************************** 
-- Dolaczenie stacji L do LBS 
 
LINE_TO_P(i) = 
 if i==0 then  
  STATION_L 
 else 
 ( STATION_L [com_fromP.0 <-> com_toL.1, 

  signal_toP.0 <-> signal_fromL.1]  
LBS(i) ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 45. Diagram współpracy kolejnych procesów BLOCK() z uwidocznieniem procesu TRAIN(id) 
reprezentującego jeden z pojazdów na szlaku (przy założeniu ustalonego kierunku ruchu od STATION_P do 
STATION_L).  
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-- **************************************************************** 
-- LBS() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Reprezentuje zachowanie podzielonego na odstępy 1-torowego szlaku 
-- wychodzacego ze stacji P, zarzadzajacej ruchem na szlaku 
 
LBS(i) = 
 if i==1 then  
  BLOCK(1) 
 else 
 ( BLOCK(i-1)  

[com_fromP.(i-1) <-> com_toL.i, 
  signal_toP.(i-1) <-> signal_fromL.i]  

BLOCK(i) ) 
  
 
-- *********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Oznaczenia: 
 LCP(i)  - proces reprezentujący obiekt LCP i-tego punktu sterowania systemu LBS, 
 DET(i)  - proces reprezentujący obiekt DET, punkt ujawniania obecności pojazdu szynowego w i-

tej sekcji torowej, do której jest dedykowany BLOCK, 
  SIG(i) - proces reprezentujący obiekt SIG, sygnalizator wyświetlający obrazy sygnałowe w i-tym 

BLOCK.  
 
Rysunek 46. Diagram współpracy komponentów procesu BLOCK(i) reprezentującego obiekt BLOCK dla i-tego 
odstępu. Ujawniony jest cykl interakcji procesy LCP(). 
 
Odpowiadający powyższemu modelowi współpracy model interakcji w notacji CSP ma postać: 
 

 
LCP(i) 

 
DET(i) 

 
SIG(i) 

8: signal_toP.i 

2: com_toL.i 

3: signal_fromL.i 

1: com_fromP.i 

indication.i 

signal_image.i 

4: occupation.i 

6: sem.i 

7: sem_state.i 

BLOCK(i) 

5: detector.i 
<<send>><<send>> 



Metoda analizy bezpieczeństwa ... 

147 / 183 

-- **************************************************************** 
-- BLOCK() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Reprezentuje kompozycję komponentów obiektu BLOCK(i) 
 
BLOCK(i) = 
 (DET(i) 

 [|{|detector.i, occupation.i|}|] 
 LCP(i))  
  [|{|sem.i, sem_state.i|}|] 
 SIG(i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 47. Diagram współpracy komponentów procesu LCP(i). Numeracja reprezentuje kolejne kroki w cyklu 
zdarzeń zachowania obiektu LCP. 
 
Odpowiadający powyższemu modelowi współpracy proces interakcji LCP_IMP(i), będący 
implementacją procesu LCP(i) w notacji CSP jest wyrażony następująco: 

 
-- **************************************************************** 
-- LCP_IMP() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Reprezentuje kompozycję procesów BC, DETECTION i SIGNALLING, 
-- pozadana implementacje LCP_IMP procesu LCP 
 
LCP_IMP(i) =  
 (DETECTION(i) 
  [|{|answ.i,ask.i|}|] 
 BC(i))  
  [|{|sd.i, 

 confirm.i, 
 lbcs.i|}|] 

 SIGNALLING(i) 
 

 

 
BC(i) 

LCP(i) 

2: com_toL.i 
 

SIGNALLING(i) DETECTION(i) 

3: signal_fromL.i 8: signal_toP.i

1: com_fromP.i

5a: answ.i 
7a:

confirm.i

7: sem_state.i5: detector.i 

3a: 
ask.i 

5b:
sd.i

5b’: lbcs.i 

6: sem.i 4:  
occupation.i 
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Rysunek 48. Diagram współpracy procesów reprezentujących komponenty obiektu SIGNALLING. Kanał 
confirm jest realizowany przez dwa alternatywne procesy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 49. Diagram współpracy procesów reprezentujących komponenty obiektu SigMAIN. 
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Tabela 31. Interpretacja wymagań bezpieczeństwa dla blokady liniowej w terminach modeli. 
Kod Interpretacja wymagań bezpieczeństwa Weryfikacja 
B.0 W systemie brak zakleszczeń i system realizuje zachowanie normalne 

specyfikacji.  
Test interakcji nr 0. 

B.1 Dla dowolnego i, będącego kolejnym numerem obiektu BLOCK, w każdej 
chwili tylko jeden obiekt TRAIN przekazuje sygnał indication.i.ON (do 
detektora DET(i)). 
 

Test interakcji nr 1 

B.2 Wygenerowanie sygnału Ne w kanale com_fromP.i pociąga obraz 
sygnałowy S0 w kanale sem.i. 
 

Test interakcji nr 2. 

B.3 Wygenerowanie sygnału ON w kanale indication.i pociąga 
wygenerowanie w kanałach sem_state.i i signal_image.i obiektu SIG(i) 
osłaniającego i-ty odstęp blokowy obrazów sygnałowych S1 (STOP) lub 
S0 (wygaszenia). 
 

Testy interakcji nr 1. 

Spełnione być muszą zasady następstwa obrazów sygnałowych dotyczące 
sąsiednich obiektów SIG(i-1) i SIG(i): wymaga się w kanałach sem, 
sem_state lub signal_image następującego następstwa obrazów 
sygnałowych (gdy osłaniany sygnalizatorem SIG(i) i-ty odstęp blokowy 
jest wolny): 
 

Obraz sygnałowy do/z SIG(i-1) Obraz sygnałowy do/z SIG(i) 
S0 S1 lub S0 
S1 S5 
S2 S2 
S3 S2 
S4 S3 

B.4 

S5 S4 

Test interakcji nr 3. 
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C.5. Formalna specyfikacja interakcji obiektów RAILWAY_SYSTEM  
 
-- plik eksportowany w formacie HTML z edytora ConTEXT  
 
 
{- 
   Interaction Model of RAILWAY_SYSTEM process components 
   *** T h e   s y s t e m   l e v e l s   1  to  6 
   *** (according to the class model ...) 
   *** Version: 13.05.2002 
 
   *** File: /tools/fdr2.66/blokada/LBS_16b-1-6.csp 
   *** Author: Tadeusz Cichocki 
   *************************************************************** 
-} 
 
-- **************************************************************** 
-- PARAMETERS OF THE SPECIFICATION (format: ABCD) 
-- **************************************************************** 
 
-- --------------------------------------------------------------- 
-- Parameter A (4, 5 or 6): 
level_to_be_compiled    = 4 
-- Level of the hierarchy of objects composing the structure 
-- of the complete RAILWAY_SYSTEM. If equals 4, then LCP_IMP 
-- is checked against LCP only. 
 
-- --------------------------------------------------------------- 
-- Parameter B (false - F or true - T): 
with_operator_and_stations = false 
-- The system includes OPERATOR object or not. 
-- The LBS includes station L and station P or not. 
 
-- --------------------------------------------------------------- 
-- Parameter C (must be greater than 3 here): 
NrSectors  = 5 
-- Number of rail sectors in the system, including block sections 
-- and 2 stations. 
-- The number sufficient is 5. 
 
NrBlocks  = NrSectors-2 
 
-- --------------------------------------------------------------- 
-- Parameter D (it is assumed to be at least 1 here): 
NrTrains  = 3 
-- Number of trains in the system. 
-- The number sufficient is 3 here. 
 
 
-- **************************************************************** 
-- INCLUSION OF 
-- OF-FMEA Table of active fault injections control, 
-- assessment and design information: 
-- --------------------------------------------------------------- 
 
include "/tools/fdr2.66/blokada/LBS_faults_table_16.csp" 
 
 
-- *************************************************************** 
-- FDR TRANSPARENT COMPRESSION FUNCTIONS 
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-- *************************************************************** 
transparent sbisim 
transparent diamond 
transparent explicate 
transparent normalise 
 
 
-- **************************************************************** 
-- DATA TYPES 
-- **************************************************************** 
 
TID = {1..NrTrains} 
      -- Train IDentification numbers 
      -- (or IDs of other vehicles departured from station P). 
 
SECTORS = {0..NrSectors-1} 
      -- Numbers all rail sectors in the signalling system. 
 
BLOCKS = {1..NrBlocks} 
 
datatype LBSmodes = Ne | StopPL | PL | SB 
      -- Global LBS states; 
      -- SB is an extension due to internal events and safety reaction 
      -- implementation. 
 
datatype Signals = S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | SafeState | SX 
      -- States of SIG object 
      -- SafeState is an extension due to internal events and safety 
reaction 
      -- implementation. 
 
datatype Presence = IN | OUT 
      -- Signals from train detectors showing presence of the train. 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- COMMUNICATION CHANNELS AND PROTOCOLS OF RAILWAY_SYSTEM 
-- **************************************************************** 
 
channel command :LBSmodes 
channel sem, 
        sem_state, 
        signal_image :SECTORS.{S0, S1, S2, S3, S4, S5} 
channel detector :SECTORS.Presence 
channel indication :SECTORS.Presence 
channel com_toL :SECTORS.LBSmodes 
channel com_fromP :SECTORS.LBSmodes 
channel signal_fromL :SECTORS.Signals 
channel signal_toP :SECTORS.Signals 
channel occupation :SECTORS 
channel ok, hazard 
 
 
-- *************************************************************** 
-- Events space of the RAILWAY_SYSTEM process: 
-- **************************************************************** 
 
RS_EVENTS = {| 
        com_fromP, 
        com_toL, 
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        command, 
        occupation, 
        detector, 
        indication, 
        sem, 
        sem_state, 
        signal_fromL, 
        signal_image, 
        signal_toP 
        |} 
 
 
-- \_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\ 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- RAILWAY_SYSTEM process specification 
-- **************************************************************** 
 
RAILWAY_SYSTEM = 
 
        (SIGNALLING_SYSTEM 
  [|{| 
  command, 
  signal_toP.(NrBlocks+1), 
  signal_image, 
  indication 
  |}|] 
        OPERATIONAL_ENVIRONMENT) 
  \ {| command, signal_toP.(NrBlocks+1), 
  indication, signal_image |} 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- OPERATIONAL_ENVIRONMENT process specification 
-- **************************************************************** 
 
OPERATIONAL_ENVIRONMENT = 
 
        if with_operator_and_stations 
        then OPERATOR ||| TRAINS 
        else TRAINS 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SIGNALLING_SYSTEM process specification 
-- **************************************************************** 
 
SIGNALLING_SYSTEM = 
       ( 
        (if with_operator_and_stations then 
        diamond( 
        (LINE_TO_P(NrBlocks) 
        [ com_fromP.NrBlocks <-> com_toL.(NrBlocks+1), 
        signal_toP.NrBlocks <-> signal_fromL.(NrBlocks+1) ] 
        STATION_P) 
  \ {| com_fromP.NrBlocks, com_toL.(NrBlocks+1), 
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  signal_toP.NrBlocks, signal_fromL.(NrBlocks+1) |} 
                ) 
 
        else 
  LBS_L(NrBlocks) 
        ) 
  [|{| occupation, 
  detector |}|] 
 
  DETECTORS 
        ) 
  \ {| occupation, 
  detector |} 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- LBS_L() process specification 
-- **************************************************************** 
-- A composition of LBS() and STATION_L represented by BLOCK(0) 
 
LBS_L(i) = 
 
        if i==0 then 
  normalise( 
  BLOCK_S(0) 
   \ {| com_toL.0, 
   signal_fromL.0 |} 
   ) 
 
        else 
  diamond( 
  ( LBS_L(i-1) 
   [ com_fromP.(i-1) <-> com_toL.i, 
   signal_toP.(i-1) <-> signal_fromL.i ] 
  BLOCK_S(i) ) 
   \ {| com_fromP.(i-1), com_toL.i, 
   signal_toP.(i-1), signal_fromL.i |} 
          ) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
{- 
The specification includes behaviour of SIGNALLING_SYSTEM 
in the following modes: 
        neutral (initialisation) - Ne, 
        stopping the traffic on the line - StopPL, 
        primary - PL, 
        safety - SB. 
In PL and StopPL modes the direction of traffic 
from station P to L is set. 
 
0-th sector represents STATION_L, and sector NrBlocks+1 represents 
STATION_P. Control panel for the signalling system used by OPERATOR 
is implemented on the station P. 
 
We decide, that local control points are synchronised 
by logical counter, which is initiated on station P. 
The counter is directed to consecutive sectors as a control 
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signal in the com_toL channel and flows back to station L through 
the sectors in the signal_toP channel (as an information about 
signals shown). 
-} 
 
-- **************************************************************** 
-- LINE_TO_P() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Connecting STATION_L to LBS 
 
LINE_TO_P(i) = 
        if i==0 then 
  sbisim(STATION_L) 
        else 
  diamond( 
  ( LINE_TO_P(i-1) 
    [ com_fromP.(i-1) <-> com_toL.i, 
    signal_toP.(i-1) <-> signal_fromL.i ] 
  sbisim(BLOCK_S(i))) 
    \ {| com_fromP.(i-1), com_toL.i, 
    signal_toP.(i-1), signal_fromL.i |} 
         ) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- BLOCK_S() process Specification 
-- **************************************************************** 
-- A composition of LCP() and SIG() processes 
 
BLOCK_S(i) = 
        diamond( 
        (if level_to_be_compiled==4 then LCP(i, Ne) 
 
        else 
        if level_to_be_compiled==5 then LCP_IMP(i, Ne) 
 
        else 
        LCP_IMP_6(i, Ne)) 
 
  [|{|sem.i, 
  sem_state.i|}|] 
 
  sbisim(SIG(i)) 
          \ 
   {| sem.i, sem_state.i|} 
          ) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- OPERATOR process specification 
-- **************************************************************** 
 
OPERATOR = 
 
let 
 
-- LBS mode confirmation by testing signal_toP channel 
LBS_MODE_MANAGEMENT(oper_com) = 
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        signal_toP.(NrBlocks+1)?sl -> 
 
      if oper_com != PL and member(sl, {S2, S3, S4, S5}) 
      then NEW_COMMAND({SB, Ne}) 
      else NEW_COMMAND({Ne, SB, StopPL, PL}) 
 
 
 
NEW_COMMAND(X) = 
 
        [] co:X@( command.co -> LBS_MODE_MANAGEMENT(co) ) 
 
 
within (command.Ne -> LBS_MODE_MANAGEMENT(Ne)) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- TRAINS process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of all 'registered' trains. 
 
TRAINS = 
 
let 
 
ON_L = 
        indication.0.IN -> ON_L 
        [] signal_image?sek?im -> indication.0.IN -> ON_L 
 
 
TR_ON_TRACK(i, s) = 
 
        indication.s.IN -> TR_ON_TRACK(i, s) 
        [] signal_image?sek?im -> 
 
        if sek==(s-1) then 
 
  (if im == S0 or im == S1 then 
   indication.s.IN -> TR_ON_TRACK(i, s) 
  else 
  if s > 1 then 
   (indication.(s-1).IN -> 
   indication.s.OUT -> 
 
   (if i < NrTrains and s == NrBlocks+1 then 
   (TR_ON_TRACK(i, NrBlocks) 
   ||| TR_ON_TRACK(i+1, NrBlocks+1)) 
 
   else 
   TR_ON_TRACK(i, s-1) ) 
    ) 
 
   else 
   indication.1.OUT -> ON_L 
         ) 
 
        else 
        indication.s.IN -> TR_ON_TRACK(i, s) 
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within indication.(NrBlocks+1).IN -> 
   TR_ON_TRACK(1, NrBlocks+1) 
 
 
 
-- *************************************************************** 
-- *************************************************************** 
-- DETECTORS = Composition of DET(i) process 
-- *************************************************************** 
-- Represents behaviour of the DETECTOR object of the i-th local 
-- control point. 
 
 
DETECTORS = 
 
let 
 
DET_IN(X) = 
 
        indication?j?ind -> 
  if (ind==IN and j != 0) then 
   ( if member(j, X) then 
   DET_OUT(X) 
   else 
   DET_OUT(union(X, {j})) ) 
 
  else 
  DET_OUT(diff(X, {j})) 
 
 
DET_OUT(X) = 
 
        occupation?k -> 
  ( if member(k, X) then 
   (detector!k.IN -> DET_IN(X) 
   [] ERR_10 & detector!k.OUT -> DET_IN(X) ) 
 
  else 
  detector!k.OUT -> DET_IN(X) ) 
 
within DET_IN({}) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- SIG(i) process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of SIG object 
-- of the i-th local control point. 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
 
SIG(j) = 
 
let 
 
SIGPR_1(k, s)= 
 
        sem.k?si -> 
        (signal_image.k.si -> sem_state.k!si -> SIGPR_1(k, si) 
        [] sem_state.k.si -> SIGPR_1(k, si) ) 
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SIGPR_2(k, s) = 
 
        signal_image.k!s -> SIGPR_2(k, s) 
        [] sem.k?si -> 
  (signal_image.k.si -> sem_state.k!si -> SIGPR_2(k, si) 
  [] sem_state.k.si -> SIGPR_2(k, si) ) 
 
 
SIGPR_3(k, s) = 
 
        signal_image.k!s -> SIGPR_3(k, s) 
        [] sem.k?si -> SIGPR_3(k, si) 
        [] sem_state.k!s -> SIGPR_3(k, s) 
 
 
within  sem.j?si -> sem_state.j!si -> 
  (if alter_b2 then 
  SIGPR_2(j, S0) else 
 
  if alter_b3 then 
  SIGPR_3(j, S0) 
  else 
  SIGPR_1(j, S0) ) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- STATION_L process specification 
-- **************************************************************** 
 
STATION_L = 
        diamond( 
        BLOCK_S(0) 
         \ 
  {|com_toL.0, 
  signal_fromL.0|} 
         ) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- STATION_P process specification 
-- **************************************************************** 
 
STATION_P = 
        BLOCK_S(NrBlocks+1) 
  [[ com_fromP.NrBlocks+1<-command ]] 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- LCP() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of LCP object 
-- i - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P): 
-- the first sector from station L has number 1. 
-- p_mode - present mode of LCP() 
-- ----------------------------------------------------------------- 
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{- 
DESIGN DECISION: 
Each section transits to the state commissioned by the section on 
the right hand side (in channel com_fromP). If the state is not 
achievable, then the section transits to the SB state, and shows 
this decision in both directions: in channel com_fromP (SB event), 
in channel signal_toP (SafeState event). 
 
The event signal_fromL.SafeState initiates transition of the sector 
to the SB state. 
-} 
 
 
LCP(j, p_m) = 
 
        com_fromP.j?mo -> 
 
  if (p_m == SB and mo != Ne) or 
   (p_m == Ne and mo == PL) or 
   (mo == Ne and p_m == PL) then 
 
                         LCP_SIGNAL_FROM_L(j, p_m) 
                         else 
                         LCP_SIGNAL_FROM_L(j, mo) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- B_SIGNAL_FROM_L() - state of LCP() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_SIGNAL_FROM_L(k, p_mode) = 
 
        com_toL.k.p_mode -> 
        (signal_fromL.k?sig -> 
                ( 
                if sig == SafeState or sig == SX then 
                LCP_DETECTING(k, SB, S1) else 
 
                if member(sig, {S0, S1}) then 
                LCP_DETECTING(k, p_mode, sig) else 
 
                if (member(sig, {S2, S3, S4, S5}) 
   and p_mode != PL and not BLO_e1) then 
                LCP_DETECTING(k, SB, S1) 
                else 
                LCP_DETECTING(k, p_mode, sig) 
                ) 
        [] BLO_e2 & LCP_DETECTING(k, SB, S1)) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- LCP_DETECTING() - state of LCP() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_DETECTING(i, sblstate, sfrom) = 
 
        occupation.i -> LCP_DETECTING_INFO(i, sblstate, sfrom) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- LCP_DETECTING_INFO() - state of LCP() process specification 
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-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_DETECTING_INFO(i, sblstate, from) = 
 
        detector.i?ind -> 
         ( 
  if sblstate==Ne then 
  LCP_SIG_TO_P(i, Ne, S0) else 
 
  if from==S0 or ind==IN 
   or member(sblstate, {SB, StopPL}) then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S1) else 
 
  if ind==IN then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S1) else 
 
  if from==S1 then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S5) else 
 
  if from==S2 then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S2) else 
 
  if from==S3 then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S2) else 
 
  if from==S4 then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S3) else 
 
  if from==S5 then 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S4) 
  else 
  LCP_SIG_TO_P(i, sblstate, S1) 
         ) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- LCP_SIG_TO_P() - state of LCP() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_SIG_TO_P(j, m, s) = 
 
        sem.j!s -> SIG_TO_P(j, m, s) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- SIG_TO_P() - state of the LCP() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
SIG_TO_P(ni, sbl_st, imgs) = 
        sem_state.ni.S0 -> LCP_TO_P(ni, sbl_st, S0) 
        [] sem_state.ni.S1 -> LCP_TO_P(ni, sbl_st, S1) 
        [] sem_state.ni.S2 -> 
  (if member(imgs, {S1, S0, S3, S4, S5}) 
  then LCP_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else LCP_TO_P(ni, sbl_st, S2) ) 
 
        [] sem_state.ni.S3 -> 
  (if member(imgs, {S1, S0, S4, S5}) 
  then LCP_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else LCP_TO_P(ni, sbl_st, S3) ) 
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        [] sem_state.ni.S4 -> 
  (if (imgs==S1 or imgs==S0 or imgs==S5) 
  then LCP_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else LCP_TO_P(ni, sbl_st, S4) ) 
 
        [] sem_state.ni.S5 -> 
  (if (imgs==S1 or imgs==S0) 
  then LCP_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else LCP_TO_P(ni, sbl_st, S5) ) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- LCP_TO_P() - state of the LCP() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_TO_P(i, stbl, sbl) = 
 
        signal_toP.i!sbl -> LCP(i, stbl) 
 
        [] BLO_e2 & LCP(i,stbl) 
        [] BLO_e3 &( 
  [] ev:{S1,S2,S3,S4,S5,SX}@( 
   signal_toP.i.ev -> LCP(i,stbl)) 
           ) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- TESTS AND ASSERTIONS 
-- FOR the RAILWAY_SYSTEM INTERACTIONS SPECIFICATION 
-- **************************************************************** 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 0 
-- Livelock freedom 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- Trains travelling is checked if the composition of 
-- SIGNALLING_SYSTEM with TRAINS is deadlock free. 
 
-- Proper mode transitions checking. 
-- It is checked using 'with_operator_and_stations = true' option. 
-- The OPERATOR process implements the monitoring. 
 
-- {1} 
assert RAILWAY_SYSTEM :[ deadlock free [F] ] 
 
-- {2} 
assert SIGNALLING_SYSTEM :[ deadlock free [F] ] 
 
-- {3} 
assert BLOCK_S(1) :[ deadlock free [F] ] 
 
-- {4} 
assert BLOCK_S(1) :[ livelock free ] 
 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 1 
-- For B.1 Safety Rule: 
-- Each line block sector may be occupied by no more then 1 train. 
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-- For B.3 Safety Rule: 
-- If the sector is occupied, then the dark signal (S0) or 
-- STOP signal (S1) is displayed on the protectig semaphore. 
 
-- A protecting signal may allow for entrance to the protected 
-- rail section only in the case the section is not occupied by train. 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
DET_STIMULATION(i, d) = 
        indication!i!d -> DET_STIMULATION(i, d) 
 
 
SYSTEM_STIMULATED_1 = 
        SIGNALLING_SYSTEM 
  [|{| indication |}|] 
        DET_STIMULATION(1, IN) 
 
 
SIGNAL_IMAGE_MONITOR(k) = 
        signal_image?i?sim -> 
  ( if (k==i and sim !=S0 and sim !=S1) 
  then hazard -> SIGNAL_IMAGE_MONITOR(k) 
  else ok -> SIGNAL_IMAGE_MONITOR(k) 
         ) 
 
SIGNALLING_PROTECTION = 
        ok -> SIGNALLING_PROTECTION 
 
-- {5} 
assert SIGNALLING_PROTECTION [T= 
  ((SYSTEM_STIMULATED_1 
   [|{| signal_image |}|] 
  SIGNAL_IMAGE_MONITOR(1)) 
    \ RS_EVENTS) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 2 
-- For B.2 Safety Rule: 
-- In the Ne (Neutral) mode the signals of the system are dark (S0) 
-- or STOP (S1). 
 
-- (The system mode is a consequence of the state of 
-- the OPERATOR or STATION_P). 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- The process stimulates the system to be in Ne mode: 
MODE_TEST_O = command.Ne -> MODE_TEST_O 
MODE_TEST_P = com_fromP.NrBlocks.Ne -> MODE_TEST_P 
 
 
SYSTEM_TESTED_2(i) = 
        if with_operator_and_stations then 
  SIGNALLING_SYSTEM 
   [|{| command.Ne |}|] 
  MODE_TEST_O 
        else 
  SIGNALLING_SYSTEM 
   [|{| com_fromP.NrBlocks.Ne |}|] 
  MODE_TEST_P 
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SAFETY_MONITORING_2(k) = 
  SYSTEM_TESTED_2(k) 
   [|{| signal_image.k |}|] 
  SIGNAL_IMAGE_MONITOR(k) 
 
-- {6} 
assert SAFETY_MONITORING_2(1) :[ deadlock free [F] ] 
 
 
 
-- *************************************************************** 
-- TEST nr 3 
-- For B.4 Safety Rule: 
-- Signals dependency requirement. 
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Test A: 
-- \_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\ 
 
 
-- A process representing the LBS system without signalling devices: 
LBS_L_NO_SIG(i) = 
 
        if i==0 then 
  normalise( 
   LCP(0, Ne) 
    \ {| com_toL.0, 
    signal_fromL.0 |} 
    ) 
 
        else 
  diamond( 
   ( LBS_L_NO_SIG(i-1) 
    [ com_fromP.(i-1) <-> com_toL.i, 
    signal_toP.(i-1) <-> signal_fromL.i ] 
   LCP(i, Ne) ) 
    \ {| com_fromP.(i-1), com_toL.i, 
    signal_toP.(i-1), signal_fromL.i |} 
           ) 
 
 
-- The testing process specification: 
 
SIG_RULES_FOR_LBS(k) = 
 
        [] x:{S0, S1, S2, S3, S4, S5}@( 
  sem_state.k!x -> sem.(k+1)?y -> 
 
        if x==S0 and member(y, {S1, S0}) then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
 
        if x==S1 and member(y, {S5, S1, S0}) then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
 
        if x==S2 then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
 
        if x==S3 then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
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        if x==S4 and member(y, {S3, S4, S5, S1, S0}) then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
 
        if x==S5 and member(y, {S4, S5, S1, S0}) then 
   ok -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) else 
 
  hazard -> SIG_RULES_FOR_LBS(k) 
          
          ) 
 
 
SIGNALLING_RULES_MONITORING = 
 
  (LBS_L_NO_SIG(NrBlocks) 
    [|{| sem_state.1, sem.2 |}|] 
  SIG_RULES_FOR_LBS(1) ) 
                       \ RS_EVENTS 
 
-- {7} 
assert SIGNALLING_PROTECTION [T= SIGNALLING_RULES_MONITORING 
 
-- {8} 
assert SIGNALLING_RULES_MONITORING [T= SIGNALLING_PROTECTION 
 
 
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- Test B: 
-- \_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\ 
 
 
SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) = 
 
        [] x:{S0, S1, S2, S3, S4, S5}@( 
        if x==S0 then 
        sem_state.k.S0 -> 
        (sem.(k+1).S0   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
  ) 
        else 
 
        if x==S1 then 
        sem_state.k.S1 -> 
        (sem.(k+1).S5   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S0 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
  ) 
        else 
 
        if x==S2 then 
        sem_state.k.S2 -> 
        (sem.(k+1).S2   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S0 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
  ) 
        else 
 
        if x==S3 then 
        sem_state.k.S3 -> 
        (sem.(k+1).S2   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S0 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
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        [] sem.(k+1).S4 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
  ) 
        else 
 
        if x==S4 then 
        sem_state.k.S4 -> 
        (sem.(k+1).S3   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S0 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
  ) 
        else 
 
--      (the case x==S5) 
        sem_state.k.S5 -> 
        (sem.(k+1).S4   -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S1 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        [] sem.(k+1).S0 -> SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(k) 
        )) 
 
-- {9} 
assert SIGNALLING_RULES_TRACES_GENERATOR(1) [T= 
  LBS_L_NO_SIG(NrBlocks) 
          \ 
   diff(RS_EVENTS, {| sem_state.1, sem.2 |}) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- End of levels 1 to 4 processes specifications 
-- **************************************************************** 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- DATA TYPES FOR LEVEL 6 
-- **************************************************************** 
 
channel ask :SECTORS 
channel answ :SECTORS.Presence 
channel sd :SECTORS.{S0, S1, S2, S3, S4, S5} 
channel confirm :SECTORS.{S0, S1, S2, S3, S4, S5} 
channel lbcs :SECTORS 
 
 
-- \_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\ 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- BC() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of BC object 
-- i - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P): 
-- the first sector from station L has number 1. 
-- p_mode - present mode of LCP() 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC(j, p_m) = 
 
        com_fromP.j?mo -> 
 
  if (p_m == SB and mo != Ne) or 
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   (p_m == Ne and mo == PL) or 
   (mo == Ne and p_m == PL) then 
 
                         BC_SIGNAL_FROM_L(j, p_m) 
                         else 
                         BC_SIGNAL_FROM_L(j, mo) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- BC_SIGNAL_FROM_L() - state of BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_SIGNAL_FROM_L(k, p_mode) = 
 
        com_toL.k.p_mode -> 
        (signal_fromL.k?sig -> 
               ( 
               if sig==SafeState or sig==SX then 
               BC_DETECTING(k, SB, S1) else 
 
               if member(sig, {S0, S1}) then 
               BC_DETECTING(k, p_mode, sig) else 
 
               if (member(sig, {S2, S3, S4, S5}) 
        and p_mode != PL and not BLO_f1) then 
                     BC_DETECTING(k, SB, S1) 
                     else 
                     BC_DETECTING(k, p_mode, sig) 
               ) 
        [] BLO_f2 & BC_DETECTING(k, SB, S1)) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- BC_DETECTING() - state of BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_DETECTING(i, sblstate, sfrom) = 
 
        ask.i -> BC_DETECTING_INFO(i, sblstate, sfrom) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- BC_DETECTING_INFO() - state of BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_DETECTING_INFO(i, sblstate, from) = 
 
        answ.i?ind -> 
         ( 
  if sblstate == Ne then 
  BC_SIG_TO_P(i, Ne, S0) else 
 
  if from==S0 or ind==IN 
          or member(sblstate, {SB, StopPL}) then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S1) else 
 
  if from==S1 then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S5) else 
 
  if from==S2 then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S2) else 
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  if from==S3 then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S2) else 
 
  if from==S4 then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S3) else 
 
  if from==S5 then 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S4) 
  else 
  BC_SIG_TO_P(i, sblstate, S1) 
         ) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- BC_SIG_TO_P() - state of BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_SIG_TO_P(j, m, s) = 
 
        if m==SB then 
        lbcs.j -> BC_SSIG_TO_P(j, SB, S1) 
        else 
        sd.j!s -> BC_SSIG_TO_P(j, m, s) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- SIG_TO_P() - state of the BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_SSIG_TO_P(ni, sbl_st, imgs) = 
        confirm.ni.S0 -> BC_TO_P(ni, sbl_st, S0) 
        [] confirm.ni.S1 -> BC_TO_P(ni, sbl_st, S1) 
        [] confirm.ni.S2 -> 
  (if member(imgs, {S1, S0, S3, S4, S5}) 
  then BC_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else BC_TO_P(ni, sbl_st, S2) ) 
 
        [] confirm.ni.S3 -> 
  (if member(imgs, {S1, S0, S4, S5}) 
  then BC_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else BC_TO_P(ni, sbl_st, S3) ) 
 
        [] confirm.ni.S4 -> 
  (if (imgs==S1 or imgs==S0 or imgs==S5) 
  then BC_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else BC_TO_P(ni, sbl_st, S4) ) 
 
        [] confirm.ni.S5 -> 
  (if (imgs==S1 or imgs==S0) 
  then BC_TO_P(ni, SB, SafeState) 
  else BC_TO_P(ni, sbl_st, S5) ) 
 
 
-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
-- BC_to_P() - state of the BC() process specification 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
BC_TO_P(i, stbl, sbl) = 
 
        signal_toP.i!sbl -> BC(i, stbl) 
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        [] BLO_f2 & BC(i,stbl) 
        [] BLO_f3 &( 
  [] ev:{S1,S2,S3,S4,S5,SX}@( 
    signal_toP.i.ev -> BC(i,stbl)) 
           ) 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- DETECTION() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of DETECTION object 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
DETECTION(j) = 
 
        ask.j -> occupation.j -> DETECTION_IN(j) 
 
 
DETECTION_IN(k) = 
 
        detector.k?in -> answ.k!in -> DETECTION(k) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SIGNALLING() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of SIGNALLING object 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
SIGNALLING(j) = 
 
        sd.j?sig -> sem.j!sig -> SIGNALLING_IN(j) 
        [] lbcs.j -> sem.j.S1 -> SIGNALLING_IN(j) 
 
 
SIGNALLING_IN(k) = 
 
        sem_state.k?in -> confirm.k!in -> SIGNALLING(k) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- LCP_IMP() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents implementation behaviour of LCP 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
 
LCP_IMP(j, mod) = 
        diamond(( 
        (BC(j, mod) 
 
   [|{| ask.j, answ.j |}|] 
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        DETECTION(j)) 
 
   [|{| sd.j, confirm.j, lbcs.j |}|] 
 
        SIGNALLING(j) 
        )  \ {| sd.j, confirm.j, lbcs.j, ask.j, answ.j |}) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- TESTS AND ASSERTIONS 
-- **************************************************************** 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 0 
-- Livelock and deadlock freedom 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- {10} 
assert LCP_IMP(1, Ne) :[ deadlock free [F] ] 
 
-- {11} 
assert LCP_IMP(1, Ne) :[ livelock free ] 
 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 5 
-- LCP IMPLEMENTATION CORRECTNESS 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- {12} 
assert LCP(1, Ne) [T= LCP_IMP(1, Ne) 
 
-- {13} 
assert LCP_IMP(1, Ne) [T= LCP(1, Ne) 
 
-- {14} 
assert LCP(1, Ne) [FD= LCP_IMP(1, Ne) 
 
-- {15} 
assert LCP_IMP(1, Ne) [FD= LCP(1, Ne) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- End of level 5 processes specifications 
-- **************************************************************** 
 
 
 
{- 
   **************************************************************** 
   *** Interaction Model of RAILWAY_SYSTEM process components 
   *** T h e   s y s t e m   l e v e l  6   components 
   *** Version: 10.05.2002 
   *** Author: Tadeusz Cichocki 
   *************************************************************** 
-} 
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-- **************************************************************** 
-- DATA TYPES 
-- **************************************************************** 
 
channel req :SECTORS.{S0, S1, S2, S3, S4, S5} 
channel ack, 
 acks :SECTORS.{S0, S1, S2, S3, S4, S5} 
channel support :SECTORS 
 
-- \_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\ 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SigMAIN() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of SigMAIN object 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
SigMAIN(j) = 
 
        sd.j?sig -> req.j!sig -> SigMAIN_IN(j) 
 
 
SigMAIN_IN(k) = 
 
        ack.k?in -> confirm.k!in -> SigMAIN(k) 
 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SigDEVICE() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents behaviour of SigDEVICE object 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
SigDEVICE(j, sx) = 
 
        req.j?sig -> sem.j!sig -> SigDEVICE_IN(j) 
        [] support.j -> sem.j!sx -> SigDEVICE_INS(j) 
 
 
SigDEVICE_IN(k) = 
 
        sem_state.k?in -> ack.k!in -> SigDEVICE(k, S1) 
 
 
SigDEVICE_INS(k) = 
 
        sem_state.k?in -> acks.k!in -> SigDEVICE(k, S1) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SAFETY_SUPPORT() process specification 
-- **************************************************************** 
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-- Represents behaviour of SigDEVICE object 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
SAFETY_SUPPORT(j) = 
 
        lbcs.j?sig -> support.j -> SAFETY_SUPPORT_IN(j) 
 
 
SAFETY_SUPPORT_IN(k) = 
 
        acks.k?in -> confirm.k!in -> SAFETY_SUPPORT(k) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- SIGNALLING_IMP() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents implementation behaviour of SIGNALLING 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
 
SIGNALLING_IMP(i) = 
        diamond( 
  ( SigMAIN(i) 
 
    [|{|ack.i, req.i|}|] 
 
  SigDEVICE(i, S1) ) 
 
    [|{|acks.i, support.i|}|] 
 
  SAFETY_SUPPORT(i) 
  \ {|ack.i, req.i, acks.i, support.i|}) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- LCP_IMP_6() process specification 
-- **************************************************************** 
-- Represents implementation behaviour of LCP 
-- with components of level 6 
-- j - number of LCP (in the numbering of LCPs from L to P). 
-- mod - the mode of BLOCK(j). 
-- ----------------------------------------------------------------- 
 
LCP_IMP_6(j, mod) = 
        diamond(( 
        (BC(j, mod) 
 
   [|{| ask.j, answ.j |}|] 
 
        DETECTION(j)) 
 
   [|{| sd.j, confirm.j, lbcs.j |}|] 
 
        SIGNALLING_IMP(j) 
        )  \ {| sd.j, confirm.j, lbcs.j, ask.j, answ.j |}) 
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-- **************************************************************** 
-- **************************************************************** 
-- TESTS AND ASSERTIONS 
-- **************************************************************** 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 0 
-- Livelock freedom 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- {16} 
assert SIGNALLING_IMP(1) :[ deadlock free [F] ] 
 
-- {17} 
assert SIGNALLING_IMP(1) :[ livelock free ] 
 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 6 
-- SIGNALLING IMPLEMENTATION CORRECTNESS 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- {18} 
assert LCP(1, Ne) [T= LCP_IMP_6(1, Ne) 
 
-- {19} 
assert LCP_IMP_6(1, Ne) [T= LCP(1, Ne) 
 
-- {20} 
assert LCP(1, Ne) [FD= LCP_IMP_6(1, Ne) 
 
-- {21} 
assert LCP_IMP_6(1, Ne) [FD= LCP(1, Ne) 
 
 
 
-- **************************************************************** 
-- TEST nr 7 
-- CHECKING SIGNALLING_IMP() AGAINST SIGNALLING() 
-- ---------------------------------------------------------------- 
 
-- The trace-behaviour of SIGNALLING_IMP() can only include 
-- the trace-behaviour of SIGNALLING(). 
-- {22} 
assert SIGNALLING_IMP(1) [T= SIGNALLING(1) 
 
{- 
-- The following assertions will not hold: 
 
assert SIGNALLING(1) [T= SIGNALLING_IMP(1) 
 
assert SIGNALLING(1) [FD= SIGNALLING_IMP(1) 
assert SIGNALLING_IMP(1) [FD= SIGNALLING(1) 
 
-- SIGNALLING_IMP() must be imbedded into the proper environment 
-- composed by the system LBS. Compare the checking for 
the parameter level_to_be_compiled=6. 
-} 
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-- **************************************************************** 
-- End of level 6 processes specifications 
-- **************************************************************** 
 
 
-- {end of the file} ********************************************** 
 
 
 
 
 
 



Metoda analizy bezpieczeństwa ... 

173 / 183 

 

D. Notacja CSP/FDR 
 
Idea notacji CSP została zaproponowana przez C.A.R. Hoare w roku 1978 w [Hoa78]. Podstawowa 
teoria dotycząca CSP i jej zastosowanie zostały rozwinięte w [Hoa85], [Ros94], [Wul97], [Sca98], 
[Ros98], [Sch99], [RyS01], [MafD7] oraz dalszych pracach.32 Pierwszą kompletną definicją CSP jest 
wejściowy język narzędzia analitycznego FDR [FSE], bazujący na [Sca98]. Pełna definicja dialektu 
notacji CSP komponowanego z notacją Z jest podana w [Fis00].  
 

SYMBOL dialektu 
CSP/FDR 

ZNACZENIE 

Syntaktyka ciągów  
<> <1, 2, 3> Listowanie ciągu z jego elementami 
<m .. n> Domknięty przedział liczb całkowitych od m do n 
<m..>  Otwarty przedział od m do nieskończoności 
p^s Konkatenacja ciągów p i s 
#s, length(s) Liczba elementów ciągu 
Null(s) Test, czy ciąg jest pusty. Null(s) jest równoważne s==<>. 
ran s Obraz ciągu śladu, np. ran<a, b, c, b, b> = {a, b, c} 
Head(s) Pierwszy element niepustego ciągu 
Front(s) Początkowa część ciągu, np. Front(<a, b, c, b, b>) = <a, b, c, b> 
Tail(s) Zbiór wszystkich poza pierwszym elementem niepustego ciągu 
Concat(s) Łączenie ciągu ciągów 
Elem(x,s) Test, czy element x występuje w ciągu s 
Syntaktyka zbiorów  
{}, {1, 2, 3} Listowanie zbioru z jego elementami 
{m..n} Domknięty przedział liczb całkowitych od m do n 
{v | v <- t, b} Konstrukcja zbioru tych v, które są typu t i spełniają warunek b. 
union(a, b) Suma zbiorów 
inter(a, b) Przekrój zbiorów 
diff(a, b) Różnica zbiorów: 

{z | z<-a, not member(z, b)} 
member(x, a) Test, czy x jest elementem zbioru a 
Card(a) Moc zbioru a 
empty(a) Sprawdzenie, czy a jest pusty 
seq(a) Zbiór ciągów nad zbiorem a (nieskończony, o ile a nie jest pusty). 
set(s) Zbiór elementów ciągu s (konwersja ciągu na zbiór jego elementów). 
Syntaktyka procesów  
Prosta definicja procesu P = ... 
Definicja procesu 
parametryzowanego 

P(v) = ... 

STOP Proces zakleszczenia: odmowa komunikacji i zakończenia działania. 
SKIP Poprawne zatrzymanie: odmowa komunikacji, ale może być podjęta kontynuacja 

jako inny proces. 
CHAOS(A) Proces chaotyczny na zdarzeniach ze zbioru A. 

CHAOS(A) = STOP |~|([]x:A@ x -> CHAOS(A)) 
α(P) Alfabet procesu P. 

(Inaczej, Sigma dla P.) 
Traces(P) Zbiór skończonych ciągów zdarzeń (śladów), w które proces P może się 

angażować.  
Fails(P) Zbiór par (s, X), takich, że proces P może odmówić (ang. refuse) zdarzenia ze 

zbioru X po wykonaniu śladu s. 
a -> P Proces, który wykonuje (akceptuje widzialne) zdarzenie a, a następnie zachowuje 

                                                      
32 Koncepcja procesów CSP została wykorzystana w modelu równoległości języka Ada. Procesy równoległe w 
tym języku nazywane są zadaniami. 
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się jak proces P. Dokładniej, a może oznaczać zarówno pojedyncze zdarzenie, 
jak i zestaw zdarzeń obejmujących wejście zdarzeń. Proces a -> P czeka tak 
długo, aż jego otoczenie jest gotowe do wykonania zdarzenia a (kanały 
komunikacyjne nie są buforowane i są synchronizowane). Zakłada się, że 
nie ma zwłoki w realizacji procesu P po wystąpieniu zdarzenia a. 
(a → P) 

guard&P Guarded command; skrót zapisu: 
if guard then P else STOP 

P [] Q Wybór zewnętrzny pomiędzy P i Q (ang. General Choice Operator, 
deterministyczny, jeśli alfabety procesów P i Q są rozłączne). To jest proces, 
który albo może wykonać zdarzenie inicjujące P i następnie zachowywać się jak 
P, albo to samo dla Q, gdzie środowisko może wpływać na ten wybór. 

[] x:A @ P(x) Wybór zewnętrzny po wszystkich procesach, gdy x przebiega zbiór A 
P |~| Q Wybór wewnętrzny (lub niedeterministyczny operator OR) pomiędzy procesami 

P i Q, bez możliwości wpływu otoczenia na wybór. Wykonując jedno z dwóch 
możliwych (widzialnych) zdarzeń inicjujących P lub Q, proces podejmuje 
wewnętrzną decyzję o wyborze (dalszego) zachowania: jak P lub jak Q. 
Środowisko nie może wpływać na ten wybór. 

c?x -> P(x) Równoważnie: ([] i:E(c)@c.i -> P(i)) 
Wejście w kanale c: proces jest gotowy przyjąć dowolną wartość x z ekstensji 
E(c) kanału c, a następnie zachowywać się jak sparametryzowany proces P(x). 

C !v -> P Wyjście w kanale c: proces jest gotowy wpisać wartość v do kanału c a następnie 
zachowywać się jak P. 

P [|A|] Q Kompozycja równoległa procesów P i Q, w której wymagana jest synchronizacja 
tych procesów na (widzialnych) zdarzeniach ze zbioru A, a każdy jest 
nieograniczony w wykonywaniu jego zdarzeń nie będących w A. 

P ||| Q 
 

Kompozycja równoległa bez synchronizacji: interleaving. Skrót dla  P [|{}|] Q. 

P [[a<-b]] 
 

Zmiana nazwy: zdarzenie a ma być zastąpione przez b  (ang. renaming) 

P [[R]] Zmiana nazw w P: R jest zbiorem par a<- b, z których każda specyfikuje zamianę 
zdarzenia a w P na zdarzenie b. 

P [out<->in] Q Połączenie równoległe 
P\A Proces otrzymany z P przez ukrycie widzialnych zdarzeń w zbiorze A, tj. przez 

ich uznanie za zdarzenia wewnętrzne (niewidzialne dla obserwatora 
zewnętrznego). 

P<b>Q (if b then P else Q) 
P [> Q Operator (bezczasowy) timeout definiuje proces, który pozwala swojemu 

środowisku na komunikację zdarzeń w P, ale jeśli takie zdarzenia nie są 
generowane (a oferowane jest pierwsze zdarzenie z Q), to proces ten zachowuje 
się jak Q.  
Proces P [ > Q jest z definicji równoważny procesowi (P [ ] Q) |~| Q. 
 

P/\Q Operator przerwania definiowany jako proces, który działa jak P, do czasu gdy 
otoczenie (przerywając w dowolnym momencie czasu proces P), oferuje 
pierwsze zdarzenie procesu Q. Od tego zdarzenia proces Q kontynuuje swój 
przebieg i P nigdy nie jest wznowiony. 
α(P/\Q) = α(P) ∪ α(Q) oraz 
Traces(P/\Q) = {s^t | s ε Traces(P) ∧ t ε Traces(Q)} 
Zakłada się, że początkowe zdarzenia procesu Q nie są zawarte w α(P). 

P/s Proces, który po śladzie s działa jak P. 
  
 
 
Klasa operatora Operatory FDR Opis 
Deklaracja typu danych datatype t = a | b a i b są możliwymi wartościami t. 
Deklaracja kanału 
komunikacyjnego c 

channel  c: t Parametryzowane zdarzenie c.v, 
gdzie v jest typu t 
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Zastosowanie f(0) 
[[ <- ]] 

Zastosowanie funkcji 
Przemianowanie 

Arytmetyczne - 
*, /, % 
+, - 

unary minus 
multiplication 
addition 

Ciągi ^ 
# 

catenation 
length 

Porównania <, >, <=, >=,  
= =, != 

uporządkowanie 
równość 

Bulowskie not 
and 
or 
 

Negacja, 
Koniunkcja, 
Alternatywa, 
p⇒q ↑ not p or q 

Sekwencyjne -> 
& 
; 

Prefix 
guard 
sekwencja 

Wyboru [> 
/ \ 
[ ] 
|~| 

untimed timeout 
interrupt 
zewnętrzny wybór 
wewnętrzny wybór 

Równoległości [ | | ], [ || ], [ <-> ] 
||| 

Parallel 
Interleave 

Inne if then else 
let within 
\ @ 

Conditional 
local definitions 
lambda term 

 
Oznaczenie: 
 

OZNACZENIE ZNACZENIE 
P sat R(tr) ∀tr∈traces(P).R(tr) 

Mówimy, że proces P spełnia specyfikację R. 
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E. Opis FDR i instalacji 
 
WSTĘP 
Obszerna informacja dotycząca działania FDR (Failures Divergence Refinement) jest przedstawiona 
w [Ros94], [Ros98], [RyS01] i [FSE]. 

FDR jest oprogramowaniem komercyjnym zrealizowanym i oferowanym przez firmę Formal 
Systems (Europe) Ltd.33 FDR weryfikuje własności specyfikacji poprzez sprawdzenie przestrzeni 
zachowań pary procesów: specyfikacji i implementacji. FDR kompiluje specyfikacje procesów-
komponentów systemu do efektywnej reprezentacji w postaci maszyny stanów [Ros93]. 

Oprogramowanie może być zastosowane do sprawdzania relacji uszczegółowienia procesów w 
semantyce T, F lub FD, a także własności determinizmu, braku zakleszczeń i rozbieżności. 

FDR czyta pliki tekstowe (7-bitowa tablica znaków ASCII, będąca częścią tablicy ISO 8859-x), 
przygotowane przy pomocy dowolnego edytora takich plików, zawierające specyfikacje napisane w 
maszynowym dialekcie notacji CSP, rozszerzającym CSP o funkcje i typy danych, takie, jak listy, 
zbiór liczb całkowitych, oraz konstrukcje inspirowane przez języki Miranda-Orwell i Haskell-Gofer. 
W całej pracy odwołując się do tego dialektu mówimy CSP/FDR lub po prostu CSP. 
 
 

 
 
 
Rysunek 50. Okno główne programu FDR z opisem według [FSE]. 
 

                                                      
33 Firma Formal Systems (Europe) Ltd.  
The UK office: Formal Systems (Europe) Limited, 26 Temple Street, Oxford, OX4 1JS, England . 
The US company: Formal Systems Design and Development Inc., P.O. Box 3004, Auburn, AL 36831 
USA. URL: http://www.fsel.com/ E-mail: enquiries@fsel.com, tel.: +44(0)1865 728460, fax: +44(0)1865 
201114.  
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OPCJA FDR USŁUGA (por. [FSE]) 
Menu PROCESS  
Deadlock  
 

Aby proces był wolny od zakleszczeń, musi być zawsze przygotowany do 
komunikacji jakiegoś zdarzenia aż do zakończenia z sukcesem: 
 
DF = (|~|x:Sigma@x -> DF) |~| SKIP 
 
FDR sprawdza, czy proces może osiągnąć stan, w którym żadne następne zdarzenie 
(akcja) nie jest możliwe. Jeśli stan zakleszczenia może nastąpić, to opcja Debugger 
udostępni ślad do niego prowadzący.   
 
FDR sprawdza tę własność poprzez sprawdzenie, czy zachodzi relacja  
SKIP [F= P \ Sigma.  
(Jeśli zachodzi, to proces P jest wolny od zakleszczeń.) 
 

Livelock (divergence) 
 

FDR sprawdza, czy proces może osiągnąć stan, w którym nieskończony ciąg zdarzeń 
(akcji) wewnętrznych jest możliwy bez występowania żadnych zdarzeń 
zewnętrznych. Jeśli taki ciąg jest znaleziony, to opcja Debugger go pokazuje (co 
pozwala na analizę szczegółów związanych ze wskazanymi zdarzeniami 
wewnętrznymi).  
 

Deterministic  
 

FDR sprawdza, czy proces jest deterministyczny, tzn. czy zbiór zdarzeń (akcji) 
możliwych w dowolnym stanie jest zawsze jednoznacznie wyznaczony przez 
dotychczasowy ślad (historię zdarzeń widzialnych). Proces nie będzie 
deterministyczny w tym sensie, albo jeśli może być rozbieżny (ang. livelock), albo 
jeśli jest możliwe dla danego zdarzenia (akcji), że po określonym śladzie zdarzeń 
widzialnych jest ono możliwe (dostępne) lub może (po tym samym śladzie) być 
odmówione. W tym ostatnim przypadku, opcja Debugger pokazuje dwa zachowania 
tego samego procesu, jako kontrprzykład własności determinizmu: jedno 
prowadzące do możliwego zdarzenia, a drugie do jego odmowy.  
 

Asercje w jednym z 
modeli semantyki 
procesów: T, F lub FD 

FDR porównuje semantykę procesów asercji. Operacja umożliwia sprawdzenie, czy 
implementacja spełnia własność opisaną przez specyfikację. Brak rozbieżności i brak 
zakleszczeń (por. wyżej) weryfikowane są także poprzez sprawdzenie odpowiedniej 
asercji uszczegółowienia procesów, podstawowej funkcji FDR [Ros98]. 
 

 
 
METODY KOMPRESJI STOSOWANE W FDR2 [Ros98], [Ros00]: 
1. (Metoda podstawowa) Kompresja hierarchiczna – 

Krokowe konstruowanie procesów i zastępowanie odpowiednich komponentów procesami 
semantycznie równoważnymi i o mniejszej przestrzeni stanów. 

2. (Wbudowane) Transparentne funkcje kompresji – 
• normalizacja (normal()), 
• mocna bisymulacja (sbisim()), 
• eliminacja pętli wewnętrznych (tau_loop_factor(), kompresji podlegają więc tylko 

procesy rozbieżne), 
• eliminacja akcji wewnętrznych z maszyny stanów (diamond(), bez wprowadzania 

wieloznaczności akcji widzialnych), 
• wyznaczenie równoważności semantycznej bazujące na normalizacji o efektywności 

podobnej do bisymulacji (model_compress). 
Każda wbudowana funkcja kompresji wywołuje automatycznie funkcję explicate(), która 
przekształca dowolny proces w wyczerpującą listę osiąganych stanów i realizowanych przejść jego 
maszyny stanów. Kompresja procesu może trwać dłużej niż jego sprawdzenie. Ogólne zalecenia 
[Ros95], [Ros98]: 
• raczej nie należy wykonywać kompresji na poziomie najwyższym struktury procesów, 
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• zwykle jest dobrze wybrać jeden lub kilka poziomów, na których dokonywana jest kompresja, 
• ponieważ akcje wewnętrzne rozszerzają zakres maszyny stanów, dobrze jest wykonywać 

kompresje po operacji abstrahowania zdarzeń (ang. hiding), 
• kompresja jest skuteczna, gdy komponent realizuje założone zachowanie wewnętrzne, ale 

relatywnie proste funkcje zewnętrzne (strategia kompresji modularnej), 
• kompresja każdego nowego procesu, który jest komponowany, np. w łańcuchu procesów 

(strategia kompresji induktywnej), 
• należy wcześnie komponować procesy, które się komunikują oraz ukrywać zdarzenia tak nisko, 

jak to jest możliwe, 
• należy eksperymentować z różnymi opcjami i być przygotowanym na niespodzianki, 

 
 
 

KRÓTKA HISTORIA  
(według [Ree00], http://www.formal.demon.co.uk/FDR2.html i innych źródeł) 
 
Data Wydarzenie 
1985 Wydanie książki C.A.R. Hoare, Communicating Sequential Processes; podstawy notacji CSP. 
1989 Powołanie firmy Formal Systems (Europe) Ltd w Oxford, UK, mającej na celu wykorzystanie 

w przemyśle badań podejmowanych w Oxford University nad notacjami CSP i Z. 
1990 Nagroda królowej brytyjskiej za osiągnięcia technologiczne dla Oxford University i firmy 

Inmos Ltd (obecnie SGS-Thomson Microelectronics), Bristol, UK, za zastosowanie CSP i 
języka occam w procesie wytwarzania układu IMS T800 i skrócenie dzięki temu czasu jego 
wytwarzania o 12 miesięcy. 

1992 Nagroda królowej brytyjskiej za osiągnięcia technologiczne dla Oxford University i firmy IBM 
za zastosowanie notacji Z w procesie wytwarzania oprogramowania przetwarzania transakcji 
CICS i redukcję dzięki temu kosztu jego wytwarzania o ok. pół miliona dolarów. 

1992 Zatrudnienie głównych autorów sukcesów zastosowań CSP z lat 1990-1992 w firmie Formal 
Systems (Europe) Ltd. 

1992 – 1994 Rozpoczęcie przez Formal Systems (Europe) Ltd. we współpracy z Inmos Ltd. prac nad FDR, 
narzędziem weryfikacji modeli projektów VLSI realizowanych w notacji CSP. Wstępne 
wymagania dla FDR zostały sformułowane przez Inmos Ltd. 
 
Prace nad rozwojem FDR1 były sponsorowane przez:  

- US Office of Naval Research, 
- ESPRIT project 2701 (PUMA). 

 
Zastosowanie FDR do analizy układów T9000 i C104 firmy Inmos Ltd. oraz układów firmy 
C.S. Draper Laboratories w Cambridge, MA.,USA (identyfikacja błędów w układach 
dawniejszych oraz redukcja rozmiaru kodu nowej wersji oprogramowania o 75% w stosunku do 
poprzedniej). W dalszych pracach, sponsorowanych przez ONR, FDR zastosowano do 
weryfikacji własności wieloprocesorowych. 
 
Zastosowanie FDR w firmie Rolls-Royce Aerospace w ramach programu CONTESSE 
sponsorowanego przez UK Department of Trade and Industry. 

1995 Wydanie pracy A. W. Roscoe o ideach leżących u podstaw narzędzia analitycznego FDR2 
(drugiej generacji) [Ros95]. 
 
Prace nad rozwojem FDR2 były sponsorowane przez 

- Formal Systems (Europe), 
- brytyjską agencję rządową DERA (Defence Evaluation and Research Agency), 
- ONR project, 
- ESPRIT project 7267 (OMI/STANDARDS). 

 
1997 Praca doktorska w Oxford University: J.B. Scattergood, The semantics and implementation of 

machine-readable CSP (wcześniej pod tytułem: Tools for CSP and Timed CSP). Propozycja 
„maszynowego” dialektu CSP, zastosowanego w kolejnych edycjach CSP. 
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1998 Wydanie przez Formal Systems (Europe) Ltd. oprogramowania Casper, kompilatora 
specyfikacji protokołów komunikacyjnych do notacji CSP/FDR. 
 
Praca doktorska w Oxford University: R.S. Lazić, A Semantic Study of Data Independance with 
Applications to the Mechanical Verification of Concurrent Systems. 
 
Wydanie książki A. W. Roscoe [Ros98] o notacji CSP i FDR. 

1999 Wydanie książki S.A. Schneidera o modelowaniu procesów współbieżnych i systemów czasu 
rzeczywistego za pomocą CSP [Sch99a]. 
 
Wydanie oprogramowania FDR2.66 

2000 Wydanie oprogramowania FDR2.77 
2001 Wydanie oprogramowania FDR2.78 

 
Wydanie książki P.Y.A. Ryana i S.A. Schneidera [RyS01] o modelowaniu i analizie protokołów 
za pomocą CSP. 

 
 

 
PLATFORMY 
Oprogramowanie dostępne jest na następujące platformy (por. http://www.fsel.com/software.html): 
 
Plik archiwizacyjny 
2.xx – numer wersji, x=66, 77 lub 78 

Platforma 

fdr2.xx.freebsd.tgz FreeBSD 3.5 (ELF)  
(Platforma rekomendowana przez producenta użytkownikom 
systemów UNIX-owych na procesorach Intel x86. 
Aktualna wersja systemu, por. http://www.freebsd.org .) 

fdr2.xx.solaris.tgz              Sun Sparc running Solaris 2.4 or later 
fdr2.xx.solaris86.tgz            PC running Solaris 2.6 or later 
fdr2.xx.linux5.tgz RedHat Linux 5.2 
fdr2.xx.linux6.tgz RedHat Linux 6.0 
fdr2.xx.aix.tgz                  IBM RS/6000 running AIX 3.2.5 
fdr2.xx.hpux.tgz                 HP PA-RISC running HP/UX 9.0.5 
 
 
KONFIGURACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W PROJEKCIE: 
 
Pierwsze uruchomienie w tym projekcie 
wersji 2.66: 22.06.2000 (czwartek). 
wersji 2.78: 28.03.2002 (czwartek). 
 
Komputer34 
Komponent Typ 
Procesor CPU INTEL Pentium III (Katmai), 600 MHz, cache size 512 kB 
Płyta główna ATX Chipset VIA Apollo 133 SI do 800 MHz (ATREND ATC6240V-01) 
Pamięć DIMM 128 MB SDRAM 100 MHz 
Karta grafiki AGPx4 akcelerator (NVIDIA) GeForce 32 MB SDRAM, przerwanie 11 

(w systemie Linux używana jako Generic VGA lub unknown SVGA, co wystarcza 
do badań) 

Monitor Samsung Sync Master S/M 950p+ (19”) 
Horizontal sync range: 30-110 (1600x1200) 
Vertical sync range: 50-160 

Kontroler dysku stałego Generic IDE Disk Type 47 DMA, VIA Bus Master PCI IDE, przerwanie 14 

                                                      
34 Ta konfiguracja komputera została potwierdzona jako poprawna także dla systemu FreeBSD ver. 3.4 [e-mail 
od: Chris.Smith@raytheon.co.uk], dla którego istnieje wersja oprogramowania FDR (v. 2.28) [informacja od 
Brayana Scattergooda, e-mail: bryan@fsel.com]. (Dane aktualne w dniu 13.03.2000.) 
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HDD Maxtor 30 GB UDMA 66 IDE (UDMA enabled) 
Dźwięk Creative Labs Sound Blaster 1024 Live! 

(opcja nie używana do badań) 
FDD 3,5” 
CD DVD12x/40x (EIDE NEC DV-5700A) 
Mysz Scroll Mouse (Standard PS/2), przerwanie: 12 
Klawiatura WIN 98 US (PS comp.) 
 
 
Oprogramowanie  
Nazwa Komentarz 
Red Hat LINUX ver. 6.1 
(Cartman) 
 

System operacyjny używany do uruchomienia oprogramowania analitycznego 
FDR. (X-showconfig pokazuje:  
Operating system is: Linux kernel – 2.2.12-20 smp i686 [ELF].) 
(Wprowadzenie do systemu: np. [Dav99].) 
 

X-Window (XFree86) Środowisko graficzne zawarte w pakiecie systemu Linux 
(Xfree86 – level 3.3.5-3). 
 

SuperProbe ver. 2.20 (17 June 
1999) 

Program zawarty w pakiecie systemu Linux. 
(ostatnia dostępna wersja:  http://www.xfree86.org/FAQ ) 
 

FDR ver. 2.66 lub 2.78 (dla 
Red Hat LINUX ver. 6.2) 

Oprogramowania analityczne firmy Formal Systems (Europe) Ltd., Oxford, 
UK. Dostępne: ftp://ftp.comlab.ox.ac.uk/pub/Packages/FDR  
lub http://www.fsel.com (pakiety bez licencji analizują tylko 
dedykowane specyfikacje demonstracyjne) 

CSP TypeChecker (wersja 
beta 4 dla LINUX 6) 

Oprogramowanie firmy Formal Systems (Europe) Ltd., wspierające 
sprawdzenie syntaktyki specyfikacji procesów. 
 

vi (domyślnie), xedit, emacs 
lub PICO 

Edytor tekstowy kodu specyfikacji procesów CSP/FDR online.  

MS Windows 98 System operacyjny, na partycji dyskowej 10707,4 MB, 
używany do uruchomienia edytora MS WORD 2000 służącego do  

przygotowania raportów i publikacji. 
 

 
 
Partycje według systemu Linux: 
Nazwa Rozmiar partycji Typ 
Hda1 10707 MB Win95 FAT32 
Hda5 1811 MB Linux native (/, /root, /user) 
Hda6 14731 MB Linux native (/scribble) 
Hda7 2047 MB Linux swap (maximum size) 
 
 
Instalacja oprogramowania FDR: 
-- 2.xx jest numerem wersji FDR (xx=66, 77 lub 78) 
-- Jeśli kopia archiwacyjna oprogramowania FDR jest na nośniku CD: 
 mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 
 cd /tools 
 gzip –d < /mnt/cdrom/fdr2_xx_linux6.tgz | tar -vx 
 
{-  
Powstają skorowidze plików: 
 /tools/fdr2.xx/bin 
 /tools/fdr2.xx/bin.linux6 
 /tools/fdr2.xx/demo  

/tools/fdr2.xx/help 
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 /tools/fdr2.xx/lib 
 /tools/fdr2.xx/manual 
 /tools/fdr2.xx/scripts 
-} 
 
 cp /mnt/cdrom/LICENCE  /tools/fdr2.xx 
  (lub, gdy istnieje licencja dla poprzedniej wersji: 

 cp /tools/fdr2.66/LICENCE /tools/fdr2.xx ) 
 cd /tools/fdr2.xx/bin 
 ./REGISTER 

-- wyświetlany jest numer seryjny i nazwa właściciela licencji na użytkowanie FDR (Technical 
University of Gdansk) 
 
Administrator systemu przydziela użytkownikom FDR prawa dostępu do odpowiednich skorowidzów: 
 chmod –R 777 /tools/fdr2.xx  

-- prawa dostępu do skorowidza roboczego (z plikiem licencyjnym) FDR 
  

chmod –R 777 /scribble   
-- prawa dostępu do skorowidza stronicowania pamięci FDR 

 
 
 
Montujemy partycję MS Windows zawierającą skorowidz specyfikacji CSP/FDR (aby umożliwić jej 
dostęp z FDR): 
 mount /dev/hda1 /mnt/win98 
 
Definiujemy startowy skrypt (powłoki) fdrs.sh, ustalający zmienne środowiskowe dla FDR: 

cd /tools/fdr2.xx 
pwd 
FDRHOME=/tools/fdr2.xx 
export FDRHOME 
echo $FDRHOME 
FDREDIT=xedit (lub inny edytor plików ascii) 
export FDREDIT 
FDRPAGEDIRS=/scribble 
export FDRPAGEDIRS 
cd /tools/fdr2.xx 
xinit 

 
 
Modyfikowane wyżej zmienne środowiskowe FDR mają następujące znaczenie [FSE]: 
 

FDRHOME  
Skorowidz zawierający plik ‘LICENCE’, plik licencyjny oprogramowania 
FDR.  
 
FDREDIT  
Default: vi (lub inne: xedit, emacs, pico).  
Editor wykonywany w środowisku xterm (wywoływany w FDR/Edit na 
podstawie wartości zmiennych (w kolejności): FDREDIT, VISUAL, EDITOR. 
Jeśli żadna z tych zmiennych nie jest ustawiona, to wywoływany jest 
vi).  
 
FDRPAGEDIRS  
Default: none.  
Lista do 16 skorowidzów oddzielonych dwukropkiem (:) używanych do 
stronicowania. W każdym ze skorowidzów FDR tworzy plik tymczasowy, 
który używa jako pamięć wtórna. 
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FDRPAGESIZE  
Default: 32M.  
Ustala rozmiar pamięci używanej jako bufor do stronicowania.  
Rekomendacja producenta: wartość między ¼ a ½ dostępnej pamięci 
fizycznej. 

 
Skrypt fdrs.sh wykonujemy przed uruchomieniem oprogramowania FDR w trybie interaktywnym: 

sh fdrs.sh    -- definicja zmiennych środowiskowych. 
fvwm2     -- uruchomienie środowiska graficznego. 
(pod xterm) ./bin/fdr2  -- uruchomienie oprogramowania FDR. 

  
Uruchomienie w trybie wsadowym: 

sh fdrs.sh     
fvwm2      

(pod xterm) ./bin/fdr2 batch –trace $FDRHOME/plik.csp > raport.txt 
 
Rezultatem polecenia 

fdr2 batch options $FDRHOME/plik.csp 
jest sprawdzenie wszystkich asercji w skrypcie `plik.csp'.  
 
Plik raport.txt zawiera raport o spełnieniu lub nie asercji ze skryptu plik.csp. według 
parametrów podanych w opcjach. 
 
Opcje dla trybu wsadowego: 
-trace  

dla każdego procesu i każdego kontrprzykładu dla sprawdzanej asercji raportowany jest  
znaleziony ślad. Ślad otoczony jest słowami kluczowymi BEGIN TRACE i END TRACE 
wiążącymi ślad z procesem.  

-max examples  
Jeśli wybrany został parametr -trace, to każde sprawdzenie generuje co najwyżej wskazaną 
liczbę kontrprzykładów. Domyślnie 1.  

-depth levels  
Jeśli wybrany został parametr -trace, to raport pokazuje ślady dla procesu głównego oraz 
podprocesów (jak w opcji FDR debugger, odkrywającej ukryte ślady podprocesów). Domyślnie 1. 
Parametr ten może być potrzebny, gdy używany jest operator ukrycia zdarzeń lub funkcja 
kompresji.  

 
 
 
 


