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1 Innledning 

Dette kompendiet er utarbeidet som pensumlitteratur for emnet Programvareteknikk 

i Signalfag for ingeniører. Kompendiet følger samme struktur som forelesningene, 

men presenterer stoffet i en form tilpasset selvstudier. Alle oppgaver fra 

undervisningen er med i de aktuelle avsnittene, med fasit mot slutten av 

kompendiet. 

Opplæringen i programvareteknikk gir en bred innføring i emnet uten å gå for mye i 

detalj på hvert enkelt deltema. Hensikten er å gjøre den enkelte bedre i stand til å 

forstå og vurdere de oppgaver og aktiviteter som utføres i forbindelse med utvikling 

av sikkerhetsrelatert programvare. Temaene er valgt med utgangspunkt i 

CENELECs standard EN 50128 [1][2], som benyttes sammen med standardene EN 

50126 [3] og EN 50129 [4] for utvikling av programvare for signalsystemer. På grunn 

av emnets bredde vil det være mange aspekter som bare så vidt berøres, men 

opplæringen vil forhåpentligvis gjøre det lettere å orientere seg videre i det store 

landskapet av prosesser, metoder, teknikker og verktøy som hører inn under emnet 

Programvareteknikk. Det er lagt vekt på å gi en konsis beskrivelse som skal gi en ide 

om hva de ulike elementene i dette landskapet er, for på den måten å gi den enkelte 

bedre forutsetninger for å delta i faglige diskusjoner rundt anvendelsen av 

programvareteknikk i Jernbaneverkets prosjekter og anskaffelser. 

Kompendiet og forelesningene er basert på forfatterens mangeårige involvering i 

forskning, utvikling, undervisning og standardisering innenfor temaet. Materialet 

knyttet til utvikling og sikring er i hovedsak basert på rapportene [5][6], men er 

omarbeidet og nyskrevet for herværende kompendium. 

Kompendiet gir først en innføring i programvarebaserte systemer og 

programvareteknikk (kapittel 2), før det gis en innføring i de ulike aktivitetene 

knyttet til utvikling (kapittel 3) og sikring av programvare (kapittel 4). I de fleste av 

delkapitlene er det gitt oppgaver knyttet til deltemaene som er gjennomgått. Fasit til 

oppgavene er gitt mot slutten av kompendiet. 
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2 Introduksjon 

I dette kapitlet gis en innføring i programvarebaserte systemer (avsnitt 2.1), og 

programvareteknikk (avsnitt 2.2). 

2.1 Programvarebaserte systemer 

Programvare spiller en stadig større rolle innenfor signalområdet, ikke minst på 

grunn av innføringen av ERTMS. Dette skyldes at stadig flere av de funksjoner som 

tradisjonelt er implementert med elektriske releer utføres av systemer basert på en 

integrasjon av elektronikk og programvare. Denne utviklingen er en naturlig 

konsekvens både av den teknologiske utviklingen og av signalsystemenes egenart. 

Helt fra jernbanens barndom på 1800-tallet, har behovet for kontroll, sikring og 

optimalisering beredt grunnen for systemer som arbeider i interaksjon med 

infrastruktur, kjørende materiell og personellet som betjener disse. Ikke minst gjelder 

dette selve begrepet «forrigling», som er som skapt for implementering i 

programvare. Dette avsnittet vil derfor først ta for seg utviklingen frem mot dagens 

signalsystemer, før det gis en kort innføring i oppbygningen, virkemåten og den 

tekniske sikkerheten av disse systemene. 

2.1.1 Historikk 

Fra Jernbanens tidlige barndom har et grunnleggende prinsipp for togframføring 

vært at togene kjører etter en ruteplan som gjennom tidtabellen gir den nødvendige 

sikkerhetsavstand mellom det enkelte tog. Med raskere og flere tog ble det snart 

behov for å regulere sikkerhetsavstanden ved hjelp av dertil egnede systemer, i 

tillegg til sikkerhetsbidraget som allerede lå i ruteplanen. Første steg var å holde 

igjen tillatelsen til å forlate eller passere en stasjon til en bestemt tid etter at forrige 

tog hadde forlatt stasjonen. Dermed oppstod behovet for signalgiving til førerne, 

enten som håndsignaler eller faste signaler (semaforer). Jernbanehistoriens første 

semaforsignal ble reist av South Eastern Railway på New Cross i 1841 [7]. Bruken av 

faste signaler langs sporet vokste siden til å bli den dominerende løsningen for 

signalgiving, selv om håndsignaler fortsatt i dag benyttes for eksempel ved 

skiftebevegelser på stasjoner som ikke er utstyrt med skiftesignaler.  

Signalering basert på tidsintervaller hadde åpenbare begrensninger når det gjaldt å 

forhindre tog fra å kjøre i hverandre. Dersom toget som hadde forlatt stasjonen fikk 

problemer, ville det snart kunne bli innhentet og påkjørt av påfølgende tog. Dermed 

oppstod prinsippet at et tog ikke skulle tillates å forlate eller passere stasjonen før det 

var mottatt en bekreftelse fra neste stasjon at forrige tog hadde ankommet. Dette var 

på samme tid som telegrafen ble oppfunnet, som dermed fikk en særdeles viktig 

anvendelse allerede fra starten av. I Storbritannia kom den første telegrafen på plass 
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allerede i 1840-årene. I årene som fulgte var telegrafen en forutsetning for, og et 

viktig bidrag til, den store utbyggingen av jernbanen i siste halvdel av 1800-tallet.  

Bruken av telegrafen la grunnlaget for utviklingen av linjeblokk, basert på prinsippet 

at sammenstøt mellom tog på linjen kunne unngås ved å dele opp linjen mellom to 

stasjoner i seksjoner (blokker) med en “signalmann” (opprinnelig en politimann) 

plassert ved enden av hver seksjon. Signalmannens oppgave var å forhindre at et 

nytt tog kjørte inn på blokken før forrige tog hadde forlatt den. Signalmannens 

oppgave ble senere gradvis overtatt av egne linjeblokksystemer, der elektriske 

sporfelt ble benyttet til å detektere togene. 

Utbyggingen av faste signaler gjorde det hensiktsmessig å samlokalisere 

manøvreringen av signaler og sporveksler. Dermed oppstod de første stillverkene, i 

form av små bygninger utstyrt med fysiske stillere kablet til manøvreringsenhetene 

for signalene og sporvekslene. Samlokaliseringen la også til rette for å forrigle 

stillerne slik at signaler og sporveksler kunne stilles kun i tillate kombinasjoner. 

Dette ga opphavet til begrepet “forriglingsanlegg”, som fortsatt i dag benyttes som 

en synonym betegnelse på det som nå vanligvis omtales som “sikringsanlegg”. Det 

første anlegget av denne typen ble installert av South Eastern Railway i 1843.  

De viktigste elementene for sikker togframføring var således utviklet allerede i 1840-

årene, før utbyggingen av jernbanen i Norge begynte. Det er ikke vanskelig å se 

hvilken betydning dette må ha hatt for utbyggingen i Norge og andre land. 

I den videre utviklingen av signalsystemene ble det innført en rekke forbedringer 

som skulle kompensere for menneskelige feil. Forriglingen av stillerne for 

manøvrering av signaler og sporveksler var selvsagt et stort framskritt i seg selv. 

Gjennom stillverkene ble det implementert det man i dag typisk ville omtale som 

tekniske barrierer mot menneskelige feil. Senere er en rekke andre tiltak innført for å 

forbedre sikkerheten, basert på en erkjennelse av nødvendigheten av slike barrierer.  

Et godt eksempel på tiltak for å forbedre sikkerheten var innføringen av forsignaler, 

plassert i tilstrekkelig avstand foran tilhørende hovedsignal. Ved hjelp av forsignalet 

reduserte man risikoen knyttet til at fører overså hovedsignalet eller ikke rakk å 

bremse ned toget tidsnok. Opprinnelig var tanken at man skulle stanse toget foran 

forsignalet, men man fant etter hvert ut at det mest praktiske var å bruke forsignalet 

som et varselsignal, slik det benyttes på norsk jernbane i dag. 

Innføringen av forsignaler var imidlertid ikke nok til å forhindre at tog litt for ofte 

kjørte eller skled inn i toget bak hovedsignalet, hvilket ga opphav til det treffende 

utsagnet at sikkerhetsmarginen på denne tiden var “tykkelsen på signalmasten” [7]. 

Den opplagte løsningen var å innføre en såkalt sikkerhetssone etter hovedsignalet 

(opprinnelig en kvart engelsk mil, senere redusert). Prosedyren for frigivelse av 

blokken ble samtidig modifisert slik at ankommende tog måtte ha passert både 
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blokken og sikkerhetssonen før neste tog i retning stasjonen kunne kjøre ut på 

blokken. Bruken av sikkerhetssone er fortsatt et viktig tiltak for å redusere risikoen 

for sammenstøt. 

Den fysiske kablingen til signalene og sporvekslene i stillverkene ble etter hvert 

erstattet med elektrifisert pneumatisk/hydraulisk styring, hvilket la grunnlaget for 

sentralisering i færre og større stillverk. En annen vesentlig forbedring var 

erstatningen av den fysiske forriglingen med bruk av elektriske releer. Dette gjorde 

det mulig å erstatte spakene med knapper og brytere, og la til rette for mer 

komplekse forriglinger der sporveksler og signaler kunne legges for lengre togveier i 

én operasjon. Dette ble senere videreutviklet til såkalte NX-systemer (eNtrance/eXit), 

som gjorde det mulig å stille alle sporveksler og signaler mellom et gitt startpunkt og 

sluttpunkt automatisk. Sammen med innføring av togdeteksjonssystemer (sporfelt), 

automatiseringen av signaleringen på linjen mellom stasjonene (ved å la 

blokksignalene bli styrt av togene som passerte) og indikeringer på stillerapparatet 

(styringspanelet i stillverket), la dette grunnlaget for relebaserte sikringsanlegg, 

linjeblokksystemer og fjernstyringssystemer (CTC). 

Semaforsignalene ble på 1900-tallet gradvis erstattet av lyssignaler, der 

signalinformasjonen ble gitt gjennom ulike kombinasjoner av fargede lamper. Hvilke 

løsninger som ble valgt varierte fra land til land, og også innenfor samme land. I 

Norge ble dette etter hvert standardisert, først og fremst gjennom den storstilte 

utbyggingen på 1960-tallet av relebaserte sikringsanlegg av type NSI-63. Innføringen 

av anleggstypen ble førende for innføringen av fjernstyring i Norge, og for 

utviklingen av Jernbaneverkets senere anleggstyper frem til den PLS-baserte 

anleggstypen NSB-94.  

Parallelt med utviklingen av sikringsanlegg og fjernstyringsanlegg, har et viktig 

bidrag til sikkerheten på jernbanen vært utviklingen av systemer for automatisk 

togkontroll. Bakgrunnen for denne utviklingen har vært behovet for en teknisk 

barriere mot passering av stoppsignal (DATC – Delvis utrustet ATC – Automatic 

Train Control), dernest hastighetskontroll mellom hovedsignalene (FATC – Fullt 

utrustet ATC). Norge og Sverige startet utviklingen av et felles system på sekstitallet, 

men det var først med Trettenulykken 22. februar 1975 at utbyggingen satte fart. 

Selv om de fleste av Jernbaneverkets sikringsanlegg fortsatt er relebaserte, har den 

teknologiske utviklingen siden 1980-tallet gått i retning av elektroniske, 

programvarebaserte sikringsanlegg. Bruken av elektronikk, programvare og mobil 

telekommunikasjon har gitt nye muligheter for effektiv og sikker togframføring, og 

lagt grunnlaget for dagens utbygging av ERTMS.  

Hvilket nivå som velges for implementeringen av ERTMS har innvirkning på 

sikringsanleggenes oppgaver og oppbygging, og grensesnittene mot disse. Med nivå 
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1 har sikringsanleggene stort sett samme oppgaver som med dagens ATC, herunder 

styring og kontroll av lyssignalene. Med nivå 2 overføres noen av disse oppgavene til 

ETCS-systemet (European Train Control System). Dette gjelder først og fremst de 

oppgavene som er knyttet til signalgivingen, der ombordsystemet gjennom «cab 

signalling» overtar beregningen av signalaspektene som tradisjonelt gjøres av 

sikringsanlegget eller linjeblokksystemet. De oppgavene sikringsanlegget da sitter 

igjen med er først og fremst knyttet til fastlegging og utløsing av togveier, samt 

bestemmelse av hvorvidt togveiene er ledige (på basis av informasjon fra 

togdeteksjonssystemene). 

2.1.2 Sikringsanleggenes oppbygging og funksjon 

I forbindelse med togframføring betegner sikringsanlegget et teknisk system som 

skal sørge for at togene kan framføres uten at det oppstår fare for sammenstøt eller 

avsporing. Sikringsanlegget er tradisjonelt knyttet til en bestemt stasjon, men det blir 

stadig mer vanlig med anleggstyper som dekker flere stasjoner og strekningene 

mellom. Mens eldre sikringsanlegg som regel er bygget opp av elektriske releer, er 

nyere anleggstyper som regel programvarebaserte. I begge tilfeller bygges 

sikringsanlegget opp etter bestemte prinsipper for hvordan de ulike elementene i 

signalanlegget, herunder lyssignaler, sporavsnitt, sporveksler, etc., skal samvirke 

logisk. Dette kalles forrigling (engelsk: interlocking).  

Et programvarebasert sikringsanlegg benytter elektroniske systemer på alle nivåer. 

Forriglingsnivået bygges opp som et programvarebasert system bestående av 

maskinvare og programvare, der selve forriglingslogikken vanligvis er definert i 

programvare. Eldre typer elektroniske sikringsanlegg utfører fortsatt 

elementkontrollen med releteknologi.  

Utvikling av standardiserte elektroniske sikringsanlegg i Storbritannia er 

bakgrunnen for standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. Disse standardene er 

forskriftsfestet i Jernbaneinfrastrukturforskriften. 

Programvaren i et sikringsanlegg kan generelt deles inn i 

 systemprogramvare, 

 forriglingsprogramvare (generiske funksjoner, spesifikke funksjoner tilpasset 

infrastrukturforvalteren), og  

 lokasjonsspesifikk programvare (utviklet/tilpasset spesielt for hvert anlegg). 

En overordnet beskrivelse av sikringsanleggenes struktur er gitt i Figur 1 og Figur 2 

(basert på [8]). 
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Figur 1. Sikringsanleggenes generelle struktur. 

 

 

 

Figur 2. Sikringsanleggenes generelle struktur (detaljert). 

Bruken av elektronikk og programvare innebærer mange fordeler, blant annet med 

hensyn til fleksibilitet, kapasitet og funksjoner, men innebærer også noen 

utfordringer: 
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 På grunn av de lave spenningene som benyttes, er elektroniske komponenter 

mer sensitive for påvirkning utenfra. 

 Elektroniske komponenter har ingen «fail safe» tilstand. 

 Elektroniske komponenter kan endre egenskaper over tid. 

 Høy kompleksitet gjør det vanskeligere å unngå systematiske feil under 

utviklingen av systemet. 

 Høy kompleksitet gjør det vanskeligere å utføre fullstendig testing, håndtere 

endringer, etc. 

 På grunn av disse utfordringene er det nødvendig med både systemsikkerhet 

og prosess-sikkerhet. 

Blant en rekke mulige teknikker for å oppnå den nødvendige systemsikkerhet kan 

nevnes defensiv programmering, feildeteksjon og -diagnose, feildetekterende/-

korrigerende koder, innkapsling av informasjon, diversitet og redundans. Bruk av 

slike teknikker er sentralt i utviklingen av sikkerhetskritiske programvarebaserte 

systemer, og del av prosesskravene i EN 50128. En kort oppsummering av 

teknikkene er gitt i det følgende. 

Defensiv programmering:  

 Det programmeres inn en dynamisk kontroll av kontrollflyt, dataflyt og 

dataverdier, med forhåndsbestemte aksjoner ved eventuelle avvik. 

 Variable kontrolleres kontinuerlig for å sikre at verdier og parametere er 

innenfor forventet område og av riktig type. 

 Variable med skriveaksess og kun leseaksess (konstanter og 

funksjonsparametere) separeres. 

 Systemet programmeres med selvsjekk av systemkonfigurasjonen (både 

maskinvare og programvare). 

Feildeteksjon og -diagnose:  

 Programvaren gjøres robust med hensyn til effekten av feil i maskinvare eller 

programvare. 

 Systemet sjekker seg selv på en slik måte at alle beregningsresultater (all 

output) kontrolleres. 

 Viktig for å forhindre feilpropagering mellom delsystemer, spesielt ved 

komplekse avhengigheter og interaksjoner mellom delsystemene. 
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 Bør anvendes separat på så små delsystemer som mulig, slik at feildiagnosen 

kan gjøres tilstrekkelig detaljert og feilen kan håndteres mest mulig lokalt. 

Feildetekterende/-korrigerende koder: 

 Informasjon utvides med flere bits for å kunne oppdage og eventuelt rette 

ødelagt informasjon. 

 Eksempler på koder: Hamming, cyclic, polynomial, hash, cryptographic. 

 Hammingkode kan benyttes til automatisk retting av én bitfeil, og er derfor 

mye brukt for kontroll av dataminne. 

Innkapsling av informasjon: 

 Bedring av programvarens robusthet og vedlikeholdbarhet gjennom å 

minimere bruken av globale variable. 

 Interne datastrukturer gjøres eksternt tilgjengelig kun gjennom definerte 

aksessprosedyrer. 

 Den interne datastrukturen kan endres eller nye prosedyrer legges til uten at 

funksjonaliteten av den øvrige programvaren endres. 

 Støttes direkte av enkelte programmeringsspråk. 

Diversitet: 

 Designdiversitet: Bruk av flere komponenter med samme funksjon men som er 

designet forskjellig. 

 Funksjonsdiversitet: Bruk av funksjonelt forskjellige måter å løse samme 

problem på. 

 Bidrar til å unngå svikt på grunn av systematiske feil i designprosessen. 

 Bruken av diversitet balanseres opp mot rigiditeten av kontrollaktivitetene 

(testing, verifisering, etc.). 

 Diversitet av maskinvare kan eksempelvis være bruk av ulike 

maskinvareprodukter i ulike kanaler. 

 Diversitet av operativsystemer kan eksempelvis være bruk av Windows og 

Linux. 

 Diversitet av programvare kan eksempelvis være ulike måter å definere 

forriglingsfunksjonene på. 
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Redundans: 

 Innebærer at samme funksjoner prosesseres på forskjellig maskinvare og 

resultatene sammenliknes. 

 Bidrar til å unngå svikt på grunn av tilfeldige feil. 

 Benyttes i praktisk talt alle elektroniske sikringsanlegg. 

 Kan designes til å gi både større sikkerhet og større tilgjengelighet. 

Redundans i sikringsanlegg designes vanligvis etter et av prinsippene i Figur 3 

(basert på [8]): 

 

Figur 3. Redundans i elektroniske systemer. 

Disse designløsningene kan kort beskrives som følger: 

 2 av 2 (2 out of 2, 2oo2): Sikkerhetsfunksjonene beregnes i to uavhengige 

kanaler fulgt av en sikker sammenlikning. Hvis resultatene ikke stemmer 

overens, ledes systemet inn i en sikker tilstand. 

 2 av 3: Sikkerhetsfunksjonene beregnes i tre uavhengige kanaler fulgt av en 

sikker sammenlikning. Hvis et av resultatene ikke stemmer med de to andre, 

isoleres den aktuelle kanalen og systemet fortsetter etter prinsippet 2 av 2 

inntil feilen er reparert. 

 2 x (2 av 2): Et redundant 2 av 2 system er aktiv og det andre opererer i 

standby modus. Hvis det oppstår en feil i det aktive delsystemet, isoleres 

dette, mens delsystemet i standby modus gjøres aktiv. 
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Sikringsanleggets funksjoner realiseres dels gjennom konvensjonell 

programvareutvikling, og dels gjennom parameterisering av allerede utviklet, 

generisk programvare. Begge tilnærminger faller innunder begrepet 

programvareutvikling, og skal utføres med prosesser, metoder, teknikker og verktøy 

som er egnet for programvarens sikkerhetsintegritetsnivå.  

I godkjenningen av generisk programvare som er konfigurerbar med data eller 

algoritmer, ser man på en rekke forhold som for eksempel syntaksregler for 

parameterisering, tillatte data, konfigureringsverktøy, robusthet mot ulovlige 

kombinasjoner av data, etc. Generisk programvare godkjennes med mulighetene 

dette gir for konfigurering, og trenger som sådan normalt ikke noen ny godkjenning 

for nye konfigurasjoner.  

En konfigurasjon benytter kun den generiske programvaren, og introduserer således 

tilsynelatende ikke noen ny, spesifikk programvare. Imidlertid vil funksjonaliteten 

avhenge av de data og algoritmer som benyttes i konfigureringen. Av den grunn 

likestiller EN 50128 viktigheten av programmering og konfigurering som 

sikkerhetskritiske aktiviteter i fremskaffelsen av den spesifikke programvaren. Selv 

om den generiske programvaren er utviklet og godkjent for de aktuelle 

kombinasjonene av data/algoritmer, er korrektheten av dataene/algoritmene kritisk 

for sikkerheten av systemet. Den generiske programvaren kan ikke sikre at det 

benyttes korrekte data/algoritmer – dette må gjøres som en del av kvalitetssikringen 

av konfigureringen av programvaren. Denne kvalitetssikringen skal utføres i 

samsvar med funksjonenes sikkerhetsintegritetsnivå, på lik linje med 

kvalitetssikringen i forbindelse med en eventuell programmering.  

2.2 Programvareteknikk 

Programvareteknikk tilsvarer i dette kompendiet det engelske begrepet «software 

engineering». Begrepet uttrykker en ingeniørmessig tilnærming til utvikling og 

sikring av programvare, på linje med andre tekniske disipliner som for eksempel 

digitalteknikk, elektroteknikk og maskinteknikk. Historisk ble begrepet innført sent 

på 1960-tallet som en respons på begrensningene ved programmering, da man 

allerede på dette tidspunktet innså at det som da var etablert som tradisjonell 

programmering ikke var i stand til å håndtere den stadig økende kompleksiteten av 

programvare. Dette reflekteres i omgrepet «the software crisis», som ble lansert på 

samme tiden. 

Programvareteknikk anvendes i konstruksjonen av stor og kompleks programvare 

med lang levetid og mange versjoner, og er grunnleggende også for utviklingen av 

sikkerhetsrelatert programvare. Bruken av programvareteknikk er videre 

karakterisert ved at utviklingen gjøres av team og ikke enkeltpersoner. For 

sikkerhetsrelatert programvare er dette ikke bare på grunn av programvarens 
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størrelse og kompleksitet, men også på grunn av behovet for uavhengighet mellom 

forskjellige roller i prosjektet. Eksempelvis er det her et poeng at ikke samme person 

designer og verifiserer programvaren.  

Programvareteknikk understøttes av tekniske standarder utgitt av organisasjoner 

som IEC, ISO, IEEE og CENELEC. Innenfor jernbane er CENELECs standard EN 

50128 spesielt relevant, men det finnes også en rekke andre relevante standarder 

utgitt av de andre organisasjonene. Dette kan være standarder for spesielle 

delaktiviteter i programvareutviklingen der EN 50128 ikke stiller detaljerte krav. 

Programvare, og da i særdeleshet sikkerhetsrelatert programvare, utvikles ikke 

isolert men som en del av en større systemdesignaktivitet. Programvare blir i økende 

grad tatt i bruk i autonome systemer, som opererer på respons fra omgivelsene og 

påvirker disse gjennom styring av eksterne objekter. Programvarekravene utledes 

derfor delvis fra systemkravene, og må balanseres mot andre krav. Eksempelvis vil 

enkelte systemkrav kunne kreve andre løsninger enn programvare, og det må derfor 

vurderes hvilke systemkrav som er relevante som input til etableringen av 

programvarekravene. 

Programvareteknikk introduserer et livsløp for programvaren, bestående av en rekke 

faser. Hver fase produserer en eller flere «programvareartefakter», f.eks. en 

testspesifikasjon, verifiseringsrapport, kildekode for en programvarekomponent, etc. 

Livsløpet defineres på basis av en livsløpsmodell, som tjener som høynivå definisjon 

av programvarens utviklingsfaser. Hensikten er ikke å gi detaljerte definisjoner men 

å identifisere hovedaktivitetene og hvordan disse henger sammen. Eksempler på 

livsløpsmodeller er vannfallsmodellen, prototyping, evolusjon, inkrementell/iterativ 

leveranse, spiralmodellen, gjenbruksmodellen, transformasjonsmodellen og 

automatisert programvaresyntese.  

Den mest tradisjonelle livsløpsmodellen er den såkalte vannfallsmodellen. I denne 

modellen defineres hver fase med veldefinerte start- og sluttpunkter, med klart 

definerte leveranser til neste fase. En slik separering kan være vanskelig å 

gjennomføre i praksis, og utviklingen vil i praksis innebære en rekke iterasjoner 

mellom fasene. Modellen kan likevel være nyttig som en referanseramme for 

prosjektets ulike aktiviteter, prosesser og produkter – ikke minst for 

dokumentasjonen og sikringen av programvaren. Dokumentasjonen i et prosjekt vil 

derfor typisk være basert på vannfallsmodellen, også i de tilfeller der programvarens 

livsløp inneholder elementer av andre modeller. Dette skyldes at vannfallsmodellen 

gjerne anses som en egnet måte å strukturere dokumentasjonen på, uavhengig av 

hvorvidt utviklingen har vært strengt basert på denne modellen. En beskrivelse av 

dokumentstrukturen gir derfor ikke i seg selv en entydig beskrivelse av 

livsløpsmodellen som er lagt til grunn for utviklingsprosjektet. 
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Programvareteknikk er en intellektuell aktivitet og krever store menneskelige 

ressurser. Det betyr samtidig at aktivitetene er sårbare for menneskelige feil, og 

derfor må utføres og kombineres på en slik måte at programvaren som sådan blir 

mest mulig robust mot slike feil. Dette er en av grunnene til at forskjellige personer 

er involvert i utvikling og sikring av programvaren, slik at de kan være 

menneskelige barrierer mot at feil introdusert i utviklingsprosessen blir med hele 

veien frem til endelig, akseptert programkode. Videre vil prosesser, metoder, 

teknikker og verktøy designes og benyttes slik at de reduserer muligheten for å 

innføre feil eller forbedrer muligheten for å oppdage dem. Eksempelvis vil 

strukturert programmering redusere faren for feil bruk av variable, mens statisk 

programanalyse vil øke sannsynligheten for at slike feil oppdages. Gjennom 

velvalgte midler til utføringen av de forskjellige aktivitetene, vil både utvikling og 

sikring av programvaren være viktige bidragsytere til å forhindre at programvaren 

svikter på grunn av såkalte systematiske feil.  

Programvaren designes for å oppfylle krav både til funksjonalitet og kvalitet. 

Programvarekvalitet relateres til både prosess og produkt. Mens prosesskvalitet 

dreier seg om kvaliteten på utviklings- og sikringsaktivitetene, er produktkvaliteten 

knyttet til egenskapene ved selve programvaren. Produktkvalitet kan klassifiseres på 

forskjellige måter, for eksempel som korrekthet, pålitelighet, robusthet, ytelse, 

brukervennlighet, verifiserbarhet, vedlikeholdbarhet, gjenbrukbarhet, portabilitet, 

forståelighet og interoperabilitet. 

Som i andre ingeniørdisipliner, er ikke all programvaredesign god design selv om 

programvaren tilsynelatende «virker». For å få en forståelse av hva som utgjør god 

programvaredesign, kan følgende syv grunnprinsipper være til god hjelp (oversatt 

og tilpasset fra [9]): 

 Presisjon: Bruke presise spesifikasjoner som et supplement til de mer kreative 

delene av utviklingen 

 Separasjon: Håndtere forskjellige designaspekter separat 

 Modularitet: Dekomponere programvaren inn i komponenter og moduler 

 Abstraksjon: Løse problemene og designe programvaren på et passende 

abstraksjonsnivå 

 Endringsforventning: Velge designløsninger som legger til rette for endringer 

som svar på endrede krav 

 Generalitet: Utvikle generiske løsninger for spesifikke problemer 

 Inkrementalitet: Utvikle programvaren i flere steg 
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Av disse grunnprinsippene er modularitet spesielt sentralt, ettersom den på flere 

måter er en forutsetning for de andre. Programvaren er modulært oppbygd når den 

er dekomponert inn i mindre moduler med avgrenset funksjonalitet og veldefinerte 

grensesnitt mot andre moduler. Fire viktige fordeler med modularitet er 

 dekomponerbarhet - muligheten til å dele opp programvaren i mindre moduler; 

 komponerbarhet – muligheten til å sette sammen programvare fra eksisterende 

moduler; 

 forståelighet – muligheten til å forstå programvaren ut fra en forståelse av de 

enkelte modulene den er bygget opp av; 

 modifiserbarhet – muligheten til å avgrense endringer i programvaren til 

mindre moduler. 

For å oppnå høy dekomponerbarhet, komponerbarhet, forståelighet og 

modifiserbarhet må systemet designes med sikte på høy kohesjon og lav kopling: 

 Kohesjon: En modul har høy kohesjon når de enkelte elementene i modulen er 

sterkt relatert til hverandre. Lav kohesjon kan tyde på at modulen bør deles 

opp ytterligere. 

 Kopling: Et sett av moduler har lav kopling dersom det er få avhengigheter 

mellom modulene. Høy kopling kan tyde på at deler av systemet bør deles 

opp i andre moduler enn dem som er valgt eller at systemet er delt opp for 

mye. 

De syv grunnprinsippene og hvordan de kan brukes vil bli nærmere forklart senere i 

kompendiet. 

Ettersom fokuset i dette kompendiet er på sikkerhetsrelatert programvare, hører det 

med å se på hvordan valget av midler for bruk i utviklingen og sikringen av 

programvaren skal baseres på programvarens relevans for systemsikkerheten. Det er 

da nødvendig å ta utgangspunkt i prosessene som utføres på overordnet 

jernbanesystemnivå, slik dette er beskrevet i EN 50126. Dette innebærer at funksjoner 

og relaterte sikkerhetskrav spesifiseres gjennom en risikobasert tilnærming på 

overordnet systemnivå, hvor programvarekravene er basert på funksjonene og 

sikkerhetskravene som allokeres det aktuelle elektroniske systemet. EN 50128 og 

andre standarder for utvikling av sikkerhetsrelatert programvare fokuserer på 

midlene som skal benyttes for å unngå systematiske feil og dermed møte kravene til 

sikkerhetsintegritet. Høyrere krav til sikkerhetsintegritet betyr strengere krav til 

midlene som benyttes. Dette er illustrert i Figur 4. 
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Figur 4. Relasjonen mellom sikkerhetsintegritet og programvareteknikk. 

Ettersom sikkerhetsrelatert programvare inngår i et sikkerhetsrelatert system, vil 

sikkerhetsdemonstrasjonen for det aktuelle system kreve evidens både på kvalitets- 

og sikkerhetsstyringen i prosjektet og på systemets funksjonelle og tekniske 

sikkerhet. Dette berører naturligvis også programvaren, og evidens knyttet til 

utviklings- og sikringsaktivitetene utført for denne. Nødvendigheten av å gi en 

overbevisende sikkerhetsargumentasjon gir dermed retning til de forskjellige 

aktivitetene som skal utføres i utviklingen og sikringen av programvaren. Ettersom 

evidensen som kreves for sikkerhetsdemonstrasjonen produseres på de relevante 

stegene i utviklingen, bør sikkerhetsdemonstrasjonen være i fokus gjennom hele 

utviklingsprosessen og ikke først når sikkerhetsbeviset skal skrives. 

2.3 Eksempel 

En kompilator er et program som benyttes for å oversette programmer skrevet i et 

bestemt programmeringsspråk inn i et språk datamaskinen forstår. Oppbygningen 

av en kompilator illustrerer mange viktige poenger knyttet til programvarebaserte 

systemer og programvareteknikk. En kompilator arbeider i forskjellige faser: 

 Leksikalsk analyse 

 Syntaksanalyse 

 Kodegenerering 

Kompilatoren dekomponeres i moduler som reflekterer fasene, se Figur 5. 
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Figur 5. Overordnet struktur av en kompilator. 

Hver av modulene vil igjen typisk dekomponeres i flere moduler, som illustrert i 

Figur 6. 

 

 
 

Figur 6. Videre dekomponering av kompilatoren. 

Kompilatoreksemplet ovenfor er oversatt og tilpasset fra [9]. Eksemplet viser 

hvordan det med utgangspunkt i en beskrivelse av hvordan kompilatoren skal 

arbeide, relativt enkelt kan identifiseres separate komponenter og moduler for de 

ulike fasene av kompileringen, hvilken input disse trenger og hvilken output de skal 

produseres, og hvordan dette kan gi basis for å designe en kompilator i tråd med 

grunnprinsippene for god design. 

Eksemplet vil bli benyttet også senere i kompendiet. 
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2.4 Oppgave 

 

Oppgave 1 – Grunnprinsipper for god programvaredesign 

Hvordan kan dekomponeringen av kompilatoren i avsnitt 2.3 legge til rette for 

grunnprinsippene for god design? 

 Presisjon? 

 Separasjon? 

 Modularitet? 

 Abstraksjon? 

 Endringsforventning? 

 Generalitet? 

 Inkrementalitet? 
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3 Utvikling av programvare 

Programvareutvikling tilhører den delen av fagområdet informatikk (computer 

science) som har betegnelsen programvareteknikk (software engineering). I 

utviklingen av programvare benyttes et stort spekter av prosesser, metoder, 

teknikker og verktøy til å bygge pålitelig programvare av stadig økende størrelse, 

kompleksitet, funksjonalitet og ansvar. Tilknytningen til fagområdet informatikk 

reflekterer en oppfatning av programvareutvikling som en type aktivitet som skal 

utføres i henhold til prinsipper som er blitt etablert etter hvert som fagområdet har 

utviklet seg, og som derfor vurderes utfra bestemte faglige kriterier på linje med 

teknologiutvikling med basis i andre fagdisipliner.  

Utviklingen av programvaren starter med etableringen av programvarekravene og 

kulminerer med den endelige aksepten av programvaren. Dette omfatter oppgaver 

som å 

 beskrive et komplett sett av krav for programvaren som møter alle 

systemkrav og sikkerhetskrav, 

 spesifisere en arkitektur som legger til rette for oppfyllelse av disse kravene, 

 identifisere og evaluere hvilken betydning samspillet mellom maskinvare og 

programvare har for sikkerheten 

 lage programvare som er analyserbar, testbar, verifiserbar og vedlikeholdbar, 

og  

 demonstrere at samspillet mellom maskinvare og programvare gir korrekt 

funksjonalitet. 

I dette kapitlet blir disse og andre oppgaver beskrevet i mer detalj, knyttet til 

spesifiseringen av kravene til programvaren (avsnitt 3.1), spesifiseringen av den 

overordnede strukturen programvaren skal ha for å kunne oppfylle disse kravene 

(avsnitt 3.2), designet av programvarekomponentene som inngår i denne 

arkitekturen (avsnitt 3.3), transformeringen av designet av den enkelte 

programvarekomponent over til et program i det valgte programmeringsspråket 

(avsnitt 3.4), og integreringen av de ferdig utviklede og testede 

programvarekomponentene til en helhetlig programvare (avsnitt 3.5). 

Merknad om terminologi: Kompendiet knytter begrepet spesifisering ikke bare til krav 

men også til ulike nivåer av design. Terminologien baserer seg på at designet er noe 

som spesifiseres og noe det skal verifiseres mot. Mens begrepet «å designe» 

vektlegger den kreative siden av designaktiviteten, utrykker begrepet «å spesifisere 

et design» fremskaffelsen av den konkrete spesifikasjonen av designet. Kompendiet 
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bruker intetkjønnsformen «et design / designet», som fra 2014 er tillatt sideform av 

hankjønnsformen «en design / designen».  

3.1 Spesifisering av krav 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til spesifiseringen av kravene til 

programvaren.  

3.1.1 Hva er spesifisering av krav? 

Spesifisering av krav til programvaren er spesifisering av egenskaper programvaren 

skal ha for at det overordnede systemet skal utføre sin tiltenkte hensikt. 

Programvaren skal således bidra til oppfyllelsen av kravene på systemnivå, og må 

derfor utledes fra systemkravene og sikkerhetskravene. En spesifikasjon av 

programvarekrav skal dekke krav til programvaren som sådan – ikke til det 

overordnede systemet. Spesifikasjonen utarbeides gjennom en 

kravetableringsprosess som leder frem til et validert sett av krav.  

 

Spesifisering av krav 

Beskrivelsen av et komplett sett av krav for programvaren, som oppfyller alle relevante 

systemkrav og sikkerhetskrav 

 

Med hensyn til programvarens livsløp, kommer spesifiseringen av krav for 

programvaren etter allokeringen av system- og sikkerhetskrav på de ulike 

delsystemene av det overordnede systemet, og før spesifiseringen av programvarens 

arkitektur og design. 

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 

 elisitere, analysere, spesifisere og validere kravene med teknikker og metoder 

egnet for den aktuelle typen programvare og påkrevd sikkerhetsintegritet, 

 dokumentere kravene og testene som skal utføres for å kontrollere at 

programvaren har påkrevd oppførsel og ytelse, og 

 sikre at kravspesifikasjonen oppfyller generiske krav til kravspesifikasjoner 

som sådan og at kravene er sporbare tilbake til kravene på systemnivå og 

annen input til spesifikasjonen. 

Noen av de viktigste utfordringene i spesifisering av krav er: 

 Hvordan utlede de riktige kravene, tatt i betraktning at kunden og de 

tiltenkte brukerne ikke alltid vet hva de skal kreve. 

 Begrensningene naturlig språk har med hensyn på å gi presise og utvetydige 

krav. Dette forsøkes av og til håndtert gjennom å benytte formelle, 
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matematiske notasjoner, men en utfordring med slike notasjoner er at de ikke 

er like enkle å forstå for alle involverte parter.  

 Når man skal avslutte forsøkene på å identifisere flere krav, hvilket reflekterer 

problemet med mangelen på sikre kriterier på når en spesifikasjon kan anses 

som komplett. 

CENELEC-normene bruker betegnelsen Requirements Manager på den rollen i 

prosjektet som har ansvaret for spesifiseringen av programvarekravene. En passende 

oversettelse til norsk er Kravansvarlig. Personen som har denne rollen skal i kraft av å 

være kravspesialisten i utviklingen av programvaren, ha den nødvendige ekspertise 

innen kravetablering og kravhåndtering. Kravansvarlig kan også ha andre roller 

knyttet til prosjektstyring og design, men er vanligvis ikke designansvarlig. 

Kravansvarlig kan uansett ikke være ansvarlig for sikringsaktiviterer. 

Kravspesifikasjonen og testspesifikasjonen basert på denne skal verifiseres av den 

som er utpekt til denne rollen. 

Den som skal spesifisere programvarekravene, må ha kompetanse på en rekke 

forhold knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 1. 

Tabell 1: Kravansvarligs oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Spesifisere relevante krav Anvendelsesområdet og sikkerhetsaspekter 

ved applikasjonen innenfor dette området, 

systemaspekter, arbeidsprosesser, forskrifter 

og standarder, etc. 

Velge egnede metoder og teknikker for 

elisitering, analyse og spesifisering av 

kravene 

Kravhåndtering og evnen til å velge de 

metodene og teknikkene som er best egnet 

for oppgaven 

Integrere bruk av sikkerhetsanalyser i 

analysen av kravene og identifisere 

sikkerhetskrav fra resultatene av disse 

analysene 

Bruk av sikkerhetsanalyser i 

kravetableringsprosessen 

Sikre at kravene er verifiserbare Verifiserbarhet av krav 

 

Spesifiseringen av programvarekravene planlegges gjennom etableringen av 

kvalitetssikringsplanen for programvaren. Selve spesifiseringen utføres etter at 

kravene på systemnivå er etablert og før programvaren designes, og kan innebære 

flere iterasjoner av elisitering og analyse. Ettersom det må forventes at 

programvarekravene vil måtte endres senere i utviklingsprosessen, bør det legges til 

rette for at endringer kan håndteres på en kontrollert og effektiv måte. Denne 

tilretteleggingen er ikke å forstå som en oppmuntring til å endre kravene, men 
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reflekterer at slike endringer erfaringsvis nesten er uunngåelig i utviklingen av 

programvare. 

Gjennom å utarbeide en spesifikasjon som dekker hele programvaren og ikke bare 

enkeltkomponenter, legges det til rette for en validering av kravene før 

programvaren designes. Denne valideringen er viktig for å redusere behovet for 

endringer i en senere fase av utviklingen. Erfaringsvis introduseres de fleste feil i 

tidlige livsløpsfaser, og feilene blir mer kostbare og tidkrevende å rette dess senere i 

livsløpet de oppdages. Det er generelt en tendens til at slike feil oppdages først i 

senere valideringsaktiviteter, da muligheten for spesifikasjonsfeil ikke uten videre 

har samme fokus under testing og verifisering. En generell anbefaling til ethvert 

utviklingsprosjekt er derfor å prioritere utviklings- og sikringsaktivitetene tidlig i 

utviklingen, og da spesielt aktivitetene knyttet til spesifiseringen og valideringen av 

kravene til programvaren. 

3.1.2 Aktiviteter 

Ettersom programvarekravene baseres på kravene som er gitt på systemnivå, vil en 

av de første aktivitetene i spesifiseringen av kravene være å identifisere alle systemkrav 

og annen input som er relevante for utledning av programvarekravene. Ofte vil 

programvaren utvikles som et ledd i modernisering eller oppgradering, hvor et 

eksisterende system eller eldre programvare erstattes. En relatert oppgave er derfor å 

analysere problemene knyttet til eventuelt eksisterende system eller programvare som skal 

erstattes. Første steg mot en programvarespesifikasjon er deretter å elisitere 

programvarekravene fra de identifiserte kildene, herunder identifisere og dokumentere alle 

grensesnitt mot programvaren, relevante operasjonsmodi og relevant oppførsel, og betingelser 

knyttet til relasjonen mellom maskinvare og programvare. 

Når kravene er elisitert, er neste steg å analysere de elisiterte kravene for eventuelle feil, 

mangler eller motsetninger, før kravene formuleres.  

Formuleringen av krav innebærer å 

 spesifisere programvarekrav relatert til alle påkrevde egenskaper, inkludert sikkerhet, 

 spesifisere mulige midler for programmets sjekking av seg selv og maskinvaren, og 

 spesifisere eventuelle krav til periodisk funksjonssjekking og testbarheten av 

funksjoner under drift av det overordnede systemet. 

Når kravene er spesifisert, forberedes konfigurasjonsstyringen av kravene gjennom å 

identifisere hvert programvarekrav gjennom bruk av unike identifikatorer, i henhold til 

etablerte prinsipper for konfigurasjonsstyring. 

Verifiseringen og valideringen av spesifikasjonen og senere implementeringen av 

denne tilrettelegges ved å etablere all relevant kravsporing, spesielt sporing av spesifiserte 
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krav tilbake til kravene på systemnivå og andre kilder til kravene. Testingen av 

programvaren tilrettelegges gjennom å spesifisere testene som skal utføres på den endelige 

programvaren, basert på spesifikasjonen av programvarekravene. Videre skal kravansvarlig 

sjekke at spesifikasjonen er komplett med hensyn til begreper og terminologi (intern 

kompletthet) og eksterne krav (ekstern kompletthet), og sjekke at hvert krav er verifiserbart 

med tilgjengelige ressurser. 

Når kravansvarlig har utført egen kvalitetssikring av spesifikasjonen, skal den som 

er ansvarlig for verifiseringen av spesifikasjonen verifisere at  

 programvarekravene tilfredsstiller inputdokumentene, herunder kravene på 

systemnivå og kvalitetssikringsplanen for programvaren, 

 programvarekravene oppfyller alle betingelser knyttet til relasjonen mellom 

maskinvare og programvare,  

 testspesifikasjonen gir adekvat testing av programvarekravene, og at 

 ikke-testbare krav håndteres tilfredsstillende. 

Verifiseringen og valideringen avsluttes med å validere at de spesifiserte 

programvarekravene definerer den ønskede programvaren. 

3.1.3 Metoder og teknikker 

De viktigste teknikkene for elisitering av krav er  

 Intervjuer: Diskusjoner med dem som skal bruke programvaren og andre 

interessenter, enten basert på bestemte spørsmål intervjueren ønsker å få svar 

på eller som en mer åpen diskusjon rundt brukernes krav og forventninger. 

 Scenarioanalyser: Simulering av typiske interaksjoner brukeren vil få med 

systemet, eller måter systemet typisk vil samhandle med andre delsystemer 

på. 

 Prototyper: Utvikling av en tidlig versjon av programvaren i en tidlig fase av 

utviklingen, som kan brukes til testing og eksperimentering med sikte på å få 

fram mer presise krav eller validere kravene før den egentlige utviklingen 

begynner. 

 Workshops: Tilrettelagte møter der møtelederen henter fram krav fra 

deltakerne gjennom brainstorming og andre kreative eller mer strukturerte 

teknikker, dels gjennom gruppeaktiviteter og dels i plenum. 

 Observasjon av arbeidsflyt og praksis: Kartlegging av hvordan eksisterende 

arbeidsprosesser foregår, for eksempel gjennom å være tilstede når arbeidet 

utføres og om nødvendig supplere observasjonene med spørsmål. 



 
 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Felles for de ulike elisiteringsteknikkene er at de skal hjelpe til å få fram et mest 

mulig komplett sett av interessentenes krav, ønsker og forventninger, før disse 

innspillene bearbeides videre gjennom analyser og forhandlinger. 

Spesifikasjonen bør skrives i naturlig språk, understøttet av formell eller halvformell 

notasjon der det er nødvendig. Relevante formelle og halvformelle notasjoner er 

 Formelle metoder: Matematisk baserte notasjoner og språk som gjør det mulig å 

spesifisere den ønskede funksjonaliteten av programvaren på en mer rigid og 

presis måte enn med naturlig språk. 

 Modellering: Halvformelle, typisk grafiske notasjoner for å modellere utvalgte 

aspekter av ønsket funksjonalitet eller oppførsel av programvaren. 

 Strukturerte metoder: Metoder som tilrettelegger for identifisering av ønskede 

funksjoner. 

 Beslutningstabeller: Tabeller spesielt designet for å beskrive de logiske 

relasjonene mellom ulike entiteter av programvaren representert som Boolske 

variable, eksempelvis for å spesifisere hvilke aksjoner som skal utføres for 

ulike kombinasjoner av betingelser. 

Testspesifikasjonen bør legge til rette for både ytelsestesting og funksjonstesting. 

Testing er nærmere beskrevet i avsnitt 4.1. 

3.1.4 Dokumentasjon 

Spesifiseringen av krav bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 2. 

Tabell 2: Dokumentasjon av spesifisering av krav. 

Hva Hvor 

Planlegging Reflekteres i den valgte livsløpsmodellen og detaljeres i 

kvalitetssikringsplanen for programvaren 

Spesifisering I separate spesifikasjoner for programvarekrav og testingen av 

programvaren mot disse kravene 

Rapportering Verifiseringen av spesifikasjonene rapporteres i en egen verifiseringsrapport 
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3.1.5 Oppgave 

 

Oppgave 2 – Aktiviteter i forbindelse med spesifisering av programvarekrav 

Indiker hvilken aktivitet (1 til 6) som passer til beskrivelsen (A til F): 

 

A. Er programvarekravene de 

«riktige»? 

B. Hvordan utføres relevante 

arbeidsprosesser i dag? 

C. Hvordan skal programvaren 

sjekke seg selv? 

D. Hvordan skal systemet som 

benytter programvaren 

fungere? 

E. Tilfredsstiller 

programvarekravene relevante 

systemkrav? 

F. Er programvarekravene i 

konflikt med hverandre? 

1. Identifisere relevante 

systemkrav 

2. Elisitere programvarekravene 

3. Analysere programvarekravene 

4. Spesifisere programvarekravene 

5. Verifisere programvarekravene 

6. Validere programvarekravene 

 

 

3.2 Arkitektur og design 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til spesifiseringen av den overordnede 

strukturen programvaren skal ha for å kunne oppfylle de spesifiserte kravene til 

programvaren. 

3.2.1 Hva er spesifisering av arkitektur og design? 

Programvarens arkitektur og design er den overordnede strukturen programvaren 

skal ha for å kunne oppfylle programvarekravene. Strukturen omfatter dels hvilke 

komponenter programvaren skal bestå av, og dels hvordan disse skal samvirke med 

hverandre for å gi programvaren ønskelig funksjonalitet. Spesifiseringen av 

programvarens arkitektur innebærer således en analyse av programkravene med 

sikte på å komme fram til en struktur som egner seg for implementeringen av disse, 

dekomponering av programvaren ned til komponenter og grensesnitt mellom disse 

komponentene, og det overordnede designet av programvaren gjennom bruk av 

disse komponentene. Et viktig spørsmål på dette designnivået er mulighetene for 

gjenbruk av programvarekomponenter, både innenfor denne programvaren og 
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gjennom å utvikle komponentene slik at de enkelt kan gjenbrukes i annen 

programvare. 

 

Spesifisering av arkitektur og design 

Spesifisering av en overordnet designløsning som tilfredsstiller programvarekravene og gir 

programvare som samvirker sikkert med maskinvaren, med bruk av metoder og teknikker 

som er egnet for påkrevd sikkerhetsintegritet 

 

Med hensyn til programvarens livsløp, kommer spesifiseringen av arkitektur og 

design etter spesifiseringen av krav og før komponentdesign. Designaktivitetene på 

arkitekturnivå og komponentnivå omtales gjerne som henholdsvis høynivå design og 

lavnivå design.  

Sammen med den overordnede arkitekturen og designet for programvaren, 

spesifiseres 

 interne grensesnitt mellom programvarekomponentene, 

 eksterne grensesnitt mellom programvaren og omgivelsene, og 

 testene som trengs for å demonstrere korrekt integrering av programvaren. 

En vanlig tilnærming er å benytte såkalt komponent-basert programvareteknikk, 

hvor komponentene typisk er allerede eksisterende moduler som settes sammen til 

helhetlig programvare ved hjelp av presist definerte grensesnitt. Dette kan være 

komponenter som er utviklet av andre leverandører, uavhengig av det aktuelle 

utviklingsprosjektet.  

Det er også vanlig å spesifisere samme arkitektur med forskjellige vinklinger for å 

dekke ulike systemaspekter, for eksempel ved å gi separate beskrivelser av systemets 

struktur og oppførsel. Spesifikasjonen vil typisk benytte en kombinasjon av 

notasjoner avhengig av hvor egnet de er for å beskrive de ulike systemaspektene. 

Noen av de viktigste utfordringene i spesifisering av arkitektur og design er: 

 Riktig bruk av allerede eksisterende programvare. 

 Valg av en arkitektur som er hensiktsmessig for programvaren og påkrevd 

sikkerhetsintegritet, RAMS-ytelse og kvalitet. 

 Bruk av avanserte teknologier. 

 Identifisering av de sikkerhetsrelaterte delene av programvarearkitekturen og 

minimering av størrelsen og kompleksiteten av disse. 

 Potensialet for fellesfeil (common cause failures) forårsaket av feil i 

programvarekravene, og valg av designprinsipper som beskytter mot disse. 
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CENELEC-normene omtaler den som er ansvarlig for oppgaven som Designer. 

Designer må i utføringen av oppgaven forholde seg blant annet til Verifiserer og 

Integrerer, som beskrevet i Figur 7. 

Verifiserer

IntegrererDesigner

Ansvarlig for 
spesifisering av 
integrasjonstester

Ansvarlig for verifisering 
av spesifikasjonene

Ansvarlig for 
spesifisering av 
arkitektur og design

 

Figur 7: Relasjonen mellom Designer, Integrerer og Verifiserer. 

Som indikert i figuren har Designer, Integrerer og Verifiserer alle viktige oppgaver i 

forbindelse med spesifiseringen av arkitektur og design. Designer har ansvaret for å 

utarbeide selve spesifikasjonene. Integrerer tar så disse som utgangspunkt og 

utarbeider spesifikasjoner av de testene som skal utføres for å sikre at 

implementeringen av programvaren er i samsvar med spesifikasjonen av arkitektur 

og design. Integrerer er også ansvarlig for utføringen av integreringen og testingen i 

forbindelse med dette. Integrasjonstestingen utgjør et viktig underlag for 

verifiseringen av dette samsvaret. Verifiserer legger således spesifikasjonen av 

arkitektur og design til grunn, sammen med resultatene av integrasjonstestingen, og 

bruker dette som basis for å verifisere at integrasjonen er korrekt utført. Dette 

innebærer krav til uavhengighet mellom de ulike rollene: 

 Designer må være en annen person enn Integrerer og Verifiserer, da samme 

person ikke bør både spesifisere arkitekturen/designet og være ansvarlig for 

testingen av det integrerte systemet, da feil i arkitektur eller design ellers 

lettere ville bli oversett i testingen/verifiseringen. 

 Verifiserer må være en annen person enn Integrerer, da samme person ikke 

bør være ansvarlig både for integreringen og for verifiseringen av at den er 

korrekt utført. Derimot er det hensiktsmessig at Integrerer utfører både 

integreringen og testingen i forbindelse med dette, da integrasjonstestingen er 

en integrert (!) del av integreringen. Uavhengig verifisering av resultatene 

sikrer at integrasjonstestingen overvåkes av en annen person. 

Den som skal spesifisere arkitekturen og designet, må ha kompetanse på en rekke 

forhold knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 3. 
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Tabell 3: Designers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Omsette krav til akseptable løsninger Problemområdet, anvendelsesområdet og 

teknologi relevant for disse områdene 

Utvikle en arkitektur og et design som gir 

programvare som samvirker sikkert med 

maskinvaren og som tilfredsstiller kravene 

til sikkerhetsintegritet 

Prinsipper for sikker design 

Bedømme hensiktsmessigheten av 

arkitekturen 

Designanalyse og –testing  

Utvikle en arkitektur som gir programvare 

som samvirker sikkert og effektivt med 

maskinvaren og omgivelsene 

Maskinvare, operativsystemer og 

grensesnittsystemer 

 

Spesifiseringen av programvarens arkitektur og design planlegges dels gjennom 

valget av livsløpsmodell og dels gjennom etableringen av kvalitetssikringsplanen for 

programvaren. 

Spesifikasjonen av programvarens arkitektur og design kan praktisk deles i tre, 

nærmere bestemt spesifikasjonene av programvarens arkitektur, grensesnitt og 

design, det vil si programvarens dekomponering, eksterne grensesnitt mellom 

programvaren og systemet for øvrig og interne grensesnitt mellom komponentene, 

og hvordan de ulike komponentene skal samvirke for å oppnå hensikten med 

programvaren. Gjennom denne tredelingen håndteres programvarens kompleksitet 

gjennom først å fokusere på hvilke strukturelle bestanddeler (komponenter) 

programvaren skal ha, deretter hvordan disse skal være relatert til hverandre, og sist 

hvordan dette kan brukes som basis for å designe selve funksjonene programvaren 

skal utføre. Utviklingen av hver enkelt komponent utvikles deretter separat, før det 

hele integreres som planlagt. 

Spesifikasjonen av arkitektur og design er basert på spesifikasjonen av 

programvarekrav, og brukes som basis for spesifikasjonen av integrasjonstestene. 

Figur 8 viser avhengighetsforholdet mellom spesifikasjonene. 
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Grensesnitt

Design

Integrasjons-
tester

 

Figur 8: Avhengigheter mellom spesifikasjonene. 

3.2.2 Aktiviteter 

Som beskrevet i forrige delavsnitt kan spesifiseringen av arkitektur og design deles 

inn i tre aktiviteter, relatert til tredelingen av spesifikasjonen. Disse tre aktivitetene, 

samt spesifiseringen av integrasjonstestene, er nærmere beskrevet nedenfor. 

Spesifisering av arkitektur 

Spesifiseringen av programvarens arkitektur innebærer en rekke oppgaver som kort 

beskrives nedenfor. For noen av oppgavene vil en viss rekkefølge være nødvendig 

på grunn av avhengighetsforholdene oppgavene mellom. Av hensyn til lesbarheten 

er oppgavene identifisert i kursiv i teksten nedenfor. 

Det finnes en lang rekke metoder og teknikker som kan anvendes for å spesifisere 

arkitekturen, og en av de første oppgavene blir derfor å velge ut de best egnede 

metodene og teknikkene. Egnetheten vil naturligvis være avhengig av programvarens 

karakter, men i praksis vil man også måtte ta hensyn til Designers ferdigheter med 

hensyn til å anvende de forskjellige metodene og teknikkene. Dette peker samtidig i 

retning av to viktige kompetansebehov: Designer må både kunne mestre aktuelle 

metoder og teknikker og kunne velge dem som er mest egnet for den aktuelle 

programvaren.  
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En annen viktig oppgave er å identifisere problemområder eller områder av spesiell 

sikkerhetsmessig betydning. En slik vurdering vil nødvendigvis måtte ta utgangspunkt 

i hvilke funksjoner programvaren skal utføre. Hensikten med vurderingen er å 

kunne ta hensyn til disse områdene ved utformingen av arkitekturen. Dette kan 

eksempelvis være knyttet til at programvaren skal utføre en bestemt 

sikkerhetsfunksjon og at det vil være behov for spesielle tiltak for å overvåke at 

funksjonen faktisk utføres når det er nødvendig. Dette kan være tiltak som diversitet, 

selvovervåkning eller annet (se avsnitt 2.1.2). 

Identifiseringen av problemområder eller områder av spesiell sikkerhetsmessig 

betydning vil sammen med ivaretakelsen av andre hensyn gi grunnlag for en rekke 

designbeslutninger. En av oppgavene er derfor å dokumentere og gjennomgå 

designbeslutningene, slik at både beslutningene og begrunnelsen for dem er vel 

dokumentert og underbygget. En uheldig designbeslutning vil naturligvis kunne ha 

store konsekvenser for programvarens evne til å utføre de funksjonene den skal og 

for samsvaret med funksjonenes sikkerhetsmessige betydning. 

Spesifikasjonen av programvarens arkitektur dekker øverste nivå av programvaren 

og er således det mest naturlige stedet å håndtere relasjonen mellom maskinvaren og 

programvaren. En oppgave er derfor å beskrive og analysere alle interaksjoner mellom 

maskinvare og programvare. Designet av selve maskinvaren betraktes ikke som en del 

av programvareteknikk, men er naturligvis en helt nødvendig del av 

programutførelsen. Programvaren er i seg selv ikke noe annet enn en spesifisert 

fremgangsmåte for hvordan funksjonene skal utføres. Av praktiske hensyn er det 

imidlertid hensiktsmessig å håndtere maskinvare og programvare for seg, men på en 

slik måte at de sammen gir den funksjonsutføringen som er påkrevd for det aktuelle 

elektroniske systemet i sin tiltenkte anvendelse. 

For å legge til rette for detaljert design og implementering er en annen oppgave å 

identifisere alle programvarekomponenter som inngår i arkitekturen. 

Programvarekomponentene kan være komponenter som må utvikles så vel som 

allerede utviklede generiske komponenter som skal integreres i denne spesifikke 

arkitekturen. For hver enkelt av de identifiserte komponentene utføres en rekke 

oppgaver: 

 Identifisere status for hver komponent: Status omfatter informasjon om hvorvidt 

komponenten allerede finnes eller om det må utvikles spesielt, hvilken 

sikkerhetsintegritet den aktuelle programvarekomponenten skal ha, hvilke 

verifiseringsbehov som er knyttet til å kunne bruke komponenten i den 

aktuelle sammenhengen, etc. 

 Allokere programvarekrav til de forskjellige komponentene: For å legge til rette for 

separat utvikling og sikring av hver enkelt komponent, må kravene i 
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programvarekravspesifikasjonen fordeles på komponentene. Ettersom 

identifiseringen av komponentene er en del av spesifiseringen av 

arkitekturen, er det først på dette trinnet i utviklingen at det er relevant å 

gjøre en slik allokering. Resultatet av denne allokeringen vil naturligvis være 

et viktig utgangspunkt for utviklingen av den enkelte komponent, både fordi 

det bestemmes hvilke krav komponenten skal utføre og fordi andre krav kan 

holdes utenom. Allokeringen av programvarekrav på komponenter er således 

viktig også for å kunne håndtere kompleksiteten av programvareutviklingen. 

 Introdusere hver komponent som en konfigurasjonsenhet: Et grunnleggende 

prinsipp i konfigurasjonsstyring er å introdusere konfigurasjonsenhetene så 

snart de respektive delene av det aktuelle systemet identifiseres. På den 

måten legges det til rette for kontroll på utviklingen av hver enkelt del 

allerede fra starten. Dette beskrives nærmere i avsnitt 4.5. 

 Beskytte komponentene mot uautoriserte endringer: Gjennom å introdusere 

konfigurasjonsenheter for de enkelte komponentene, legges det til rette for 

kontroll av endringer av komponentene. 

I utviklingen av sikkerhetsrelatert programvare overses ofte viktigheten av å 

separere de delene av programvaren som har sikkerhetsmessig betydning. En viktig, 

men dessverre ofte neglisjert oppgave i forbindelse med spesifiseringen av 

programvarearkitekturen er å identifisere de sikkerhetsrelaterte delene av arkitekturen, og 

minimere størrelsen og kompleksiteten av disse. Eksempelvis vil man med referanse til 

sikringsanlegg typisk hevde at alt er at sikkerhetsmessig betydning, og at det derfor 

ikke er mulig å skille ut deler av programvaren på denne måten. En konsekvens av 

dette er at man mister mye av muligheten for å håndtere spesielt kritiske deler av 

programvaren særskilt, og at ressursene som brukes til å sikre programvaren derfor i 

stedet smøres tynt utover.  

Det finnes eksempler på at sikkerhetsrelatert programvare kan struktureres slik at 

utføringen av sikkerhetsrelaterte funksjoner gjøres gjennom en definert kjerne av 

programvaren, eventuelt gjennom en kombinasjon av maskinvare og programvare, 

bestående av noen få kritiske funksjoner. På den måten kan man avgrense de 

sikkerhetsrelaterte delene av programvaren uten dermed å utføre alle 

sikkerhetsrelaterte funksjoner her. Dette har den viktige fordelen av den aktuelle 

kjernen kan gjøres liten nok til å analyseres spesielt. Ved å formulere 

sikkerhetskravene til kjernefunksjonene i form av formaliserte sikkerhetsinvarianter, 

vil analysen ofte kunne utføres som såkalt formell verifisering. Ved å bevise at 

funksjonene i kjernen ikke kan brukes på en slik måte at det oppstår sikkerhetsfeil, 

vil dette dermed også dekke de delene av programvare som bruker disse 

funksjonene i kjernen for å utføre sine sikkerhetsrelaterte funksjoner. 
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En sentral problemstilling knyttet til sikkerhetsrelatert programvare er muligheten 

for at funksjoner som skal være uavhengige, svikter av samme årsak. Uavhengighet 

mellom funksjoner er en av forutsetningene knyttet til fordeling av sikkerhetskrav, 

og tiltak for å forhindre dette vil derfor være en viktig del av designet av 

programvaren og noe som må vurderes allerede på arkitekturnivå. Oppgaven er 

derfor å vurdere potensialet for fellesfeil (common cause failures) forårsaket av feil i 

programvaren, og velge designprinsipper for å beskytte mot slike. Dette gjøres i tillegg til de 

tiltak som iverksettes for å redusere sannsynligheten av programvarefeil generelt. 

Sannsynligheten for programmeringsfeil generelt påvirkes av faktorer som kvaliteten 

på selve utviklingsprosessen, programvarens selvovervåkning, bruk av metoder som 

reduserer effekten av menneskelige feil under utviklingsprosessen, etc. 

For å skape robust programvare er det nødvendig å gjøre programvaren minst mulig 

sårbar for eventuelle feil. Dette omtales som programvarens feiltoleranse, og 

designes på ulike nivåer av programvaren. I forbindelse med spesifiseringen av 

programvarearkitekturen er dermed oppgaven å designe feiltoleransen programvaren 

har på overordnet arkitekturnivå. 

For eksisterende komponenter som skal benyttes, vil det kunne variere hvor godt 

grunnlag man har for å vurdere hvorvidt de er egnet for bruk i den aktuelle 

programvaren. Dette må imidlertid demonstreres, og en oppgave er derfor å 

dokumentere at allerede eksisterende komponenter tilfredsstiller kravene og kan integreres i 

utviklingsprosessen. Dette dreier seg både om oppfyllelse av programvarekravene 

allokert den aktuelle komponenten, hvorvidt komponenten kan håndteres videre i 

utviklingen og sikringen av programvaren på linje med øvrige komponenter, og 

hvorvidt komponenten har den påkrevde sikkerhetsintegritet. 

Resultatene av de ulike oppgavene samles gjennom å dokumentere arkitekturen, basert 

på de metodene og teknikkene som er valgt. Dokumentasjonen er viktig både for å 

demonstrere at alle relevante forhold er håndtert og som utgangspunkt for videre 

utviklings- og sikringsaktiviteter. For å sikre at dette er tilfelle, gjenstår å etablere 

sporbarhet fra arkitekturen tilbake til programvarekravene og på basis av dette verifisere at 

arkitekturen er tilfredsstillende spesifisert. 

Spesifisering av grensesnitt 

Basert på spesifikasjonen av arkitektur, er neste steg å spesifisere alle grensesnitt mellom 

programvarekomponentene og mellom den samlede programvaren og omgivelsene. Det er en 

rekke aspekter som må tas med i en slik spesifikasjon, representert ved følgende 

deloppgaver: 

 Spesifisere tillatte verdiområder for I/O-data: Generelt vil hver enkelt komponent 

ha et avgrenset gyldighetsområde både når det gjelder inngangsverdier og 

utgangsverdier. For inngangssiden spesifiseres hvilke intervaller av data for 
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de ulike variablene komponenten garanteres å gi riktig resultat. For 

utgangssiden spesifiseres tilsvarende avgrensningene av data som leveres fra 

komponenten gitt tillatte inngangsdata. Dette er viktig informasjon både for 

den som designer komponenten og for andre som skal bruke denne i sine 

egne designaktiviteter eller integrere den med andre komponenter. 

 Spesifisere grenseverdier, og oppførsel på eller utenfor disse: For at programvaren 

skal være robust må den enkelte komponent oppføre seg på en forutsigbar 

måte også når den brukes utenfor sitt gyldighetsområde. Dette gir krav til 

utviklingen av komponentene og samtidig mulighet for å designe 

feiltoleranse i de komponentene som bruker den aktuelle komponenten. 

 Spesifisere mulige tidsbegrensninger, minnebehov, synkroniseringsbehov, etc.: I 

mange tilfeller vil tiltenkt bruk av komponentene avhenge av forhold som 

ikke direkte er del av komponentenes funksjonalitet, men som likevel er 

avgjørende for at funksjonene utføres korrekt. Dette kan gjelde både krav til 

responstid (systemer generelt) og til riktig tidspunkt for respons 

(sanntidssystemer spesielt), tilgjengelig minne, gjensidig avhengighet mellom 

ulike komponenter og funksjoner, etc. 

 Spesifisere avvikshåndtering: Bruk av komponenter utenfor gyldighetsområdet 

er i programvaresammenheng en avvikssituasjon som må håndteres spesielt. 

Programvaren skal selv kunne håndtere avvikene uten menneskelig 

inngripen, og hvordan dette skal gjøres må derfor spesifiseres. 

Når dette er utført, gjenstår å verifisere at grensesnittene er tilfredsstillende spesifisert. 

Spesifisering av design 

Gitt spesifikasjonen av programvarens arkitektur og grensesnittene mellom de 

identifiserte komponentene, er neste steg å beskrive designet som en komposisjon av 

komponentene identifisert i arkitekturen, i samsvar med spesifiserte grensesnitt. Ettersom 

noen av komponentene kanskje allerede eksisterer, er to av oppgavene i denne 

forbindelse å identifisere komponentene som må utvikles og identifisere komponentene som 

allerede eksisterer. 

En del av det videre arbeidet i forbindelse med spesifiseringen av designet vil være 

en videreføring av oppgaver som ble påbegynt i forbindelse med spesifisering av 

arkitekturen og grensesnittene, men som kan fullføres kanskje først i forbindelse med 

spesifiseringen av designet. Dette gjelder oppgavene å allokere programvarekravene på 

komponenter, allokere sikkerhetsintegritetskrav på komponenter, og spesifisere grensesnittene 

mellom komponentene. 
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For å legge til rette for kravsporingen gjennom hele utviklingsprosessen, er det 

nødvendig å etablere sporbarhet fra design tilbake til arkitektur. Dokumentasjonen av 

denne sporbarheten utgjør et viktig grunnlag for verifiseringen av designet. 

I forbindelse med spesifiseringen av designet vil det ofte være mulig å spesifisere 

viktigste datastrukturer, algoritmer og feilrapporteringsmekanismer. Spesifiseringen av 

disse vil generelt dekke de mest sentrale delene av programvarens funksjonalitet.  

For å kvalitetssikre implementeringen av programvaren er det viktig å velge en 

kodestandard som er egnet for den aktuelle applikasjonen og påkrevd sikkerhetsintegritet. På 

den måten kan usikre egenskaper ved det aktuelle programspråket unngås samtidig 

som man kan standardisere måten programmet programmeres og dokumenteres på, 

og forbedre programvarens verifiserbarhet. 

Verifiseringen av designet innebærer følgende oppgaver: 

 Verifisere at designet er tilfredsstillende spesifisert 

 Verifisere at spesifikasjonene av arkitektur, grensesnitt og design er internt 

konsistente 

 Verifisere at spesifikasjonene tilfredsstiller programvarekravene 

 Verifisere at spesifikasjonene tilfredsstiller alle begrensninger i maskinvare og 

programvare 

Spesifisering av integrasjonstester 

Basert på spesifikasjonene av arkitektur, grensesnitt og design, er siste steg før 

komponentene designes å spesifisere testene som skal sikre at de ferdige 

komponentene integreres i samsvar med disse spesifikasjonene. Selv om 

integrasjonen av komponentene først vil skje etter hvert som komponentene 

ferdigstilles, er det logisk å knytte spesifikasjonen av integrasjonstestene til de 

aktivitetene som utføres i denne tidligere fasen av programvarens livsløp. 

Spesifiseringen av integrasjonstester dreier seg dels om å spesifisere tester som 

demonstrerer at hver komponent gir grensesnittene andre komponenter trenger. Dette er en 

forutsetning for i det hele tatt å kunne integrere komponentene, uavhengig av om de 

oppfyller øvrige krav. Videre er det nødvendig å spesifisere tester som demonstrerer at 

hver komponent oppfører seg tilfredsstillende når de benyttes med inn-data utenfor de 

spesifiserte verdiområdene. Før integrasjonstestene benyttes skal de kvalitetssikres ved 

å verifisere at de spesifiserte testene er egnet for testing av programvareintegrasjonen. 
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3.2.3 Metoder og teknikker 

Spesifikasjoner uttrykkes enten i naturlig språk eller i en spesiell notasjon. Slike 

notasjoner, og da spesielt notasjoner som benyttes i forbindelse med design av 

programvare og ikke primært programvarekravene, klassifiseres gjerne som enten 

strukturelle/statiske (eng: structural/static) eller oppførselsorienterte/dynamiske 

(eng: behavioural/dynamic). Grunnet fokuset på komponenter og relasjonene 

mellom disse, vil man i spesifiseringen av arkitektur og design typisk foretrekke 

notasjoner som fokuserer på programvarens struktur i stedet for dets oppførsel, altså 

den første av de to klassene. Beskrivelsen av hver enkelt komponents oppførsel hører 

vanligvis hjemme på komponentdesignnivå, også omtalt som lav-nivå design. 

Det finnes en lang rekke strukturelle, statiske notasjoner som kan egne seg for 

spesifisering av ulike aspekter av programvarearkitektur og design. Mange av disse 

er blitt mer kjent gjennom den utbredte bruken av UML – Unified Modelling 

Language. 

Noen av de mest aktuelle notasjonene er beskrevet i Tabell 4. Ettersom de er best 

kjent under sine engelske navn, benyttes disse også her. Beskrivelsen forklarer kort 

hvordan notasjonen kan bidra i spesifiseringen av arkitektur og design. 

Tabell 4. Strukturelle notasjoner for spesifisering av arkitetur og design. 

Notasjon Beskrivelse 

architecture description 

languages 

Beskriver arkitekturen gjennom komponenter og hvordan 

disse skal være forbundet med hverandre. Består typisk både 

av et begrepsapparat og spesifikasjonsspråk, samt verktøy 

for å analysere, simulere og behandle spesifikasjonene 

class and object diagrams Representerer klasser og objekter, og hvilke relasjoner disse 

skal ha med hverandre 

component diagrams Representerer komponenter, og hvordan disse skal 

interagere med hverandre 

class responsibility 

collaborator cards 

Identifiserer komponenter, hvilke ansvar hver enkelt 

komponent skal ha, og hvordan samarbeidet komponentene 

mellom skal fungere 

deployment diagrams Representerer fysiske noder og hvilke relasjoner de skal ha 

med hverandre, med fokus på de fysiske aspektene ved 

systemet 

entity-relationship diagrams Representerer begrepsmessige modeller av dataene som skal 

lagres i et informasjonssystem 

interface description 

languages 

Beskriver komponentenes grensesnitt i et språk som er 

uavhengig av det enkelte programmeringsspråk, og legger 
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dermed til rette for integrering av komponenter 

implementert i forskjellige språk 

Jackson structure diagrams Beskriver datastrukturer gjennom sekvenser, utvalg og 

interaksjon 

structure charts Beskriver programvarens kall-strukturer, det vil si hvordan 

komponenter (eventuelt moduler) kaller opp eller blir kalt 

opp fra andre komponenter 

 

Andre aktuelle metoder og teknikker for spesifisering av arkitektur og design er 

beskrevet i Tabell 5. 

Tabell 5. Metoder og teknikker for spesifisering av arkitektur og design. 

Metode/teknikk Beskrivelse 

Feildetekterende koder Introduserer ekstra informasjonsbits for å oppdage og 

korrigere korrumpert informasjon 

For- og etterbetingelser Introduserer for- og etterbetingelser som sjekkes under 

programeksekveringen 

Diversitet Introduserer flere ulike implementeringer av samme 

funksjon 

Memorering av 

programeksekveringer 

Definerer tillatte programeksekveringer, og feilsikre 

tilstander for ikke tillatte programeksekveringer 

Feileffektanalyse Klassifiserer programvarekomponentene etter deres 

kritikalitet 

Kontrollert degradering Gir prioritet til de mer kritiske delene av programvaren ved 

svikt 

Innkapsling av informasjon Minimerer bruken av globale variable 

Modularitet Dekomponerer programvaren inn i komponenter med høy 

kohesjon (intern samhørighet) og lav kopling (eksterne 

relasjoner) 

Formelle metoder Gir presise spesifikasjoner og muligheter for automatisert 

analyse og verifisering 

Modellering Gir modeller for analyse av ulike aspekter av 

programvarearkitekturen 

Strukturerte metoder Systematiserer identifiseringen av de ulike 

arkitekturelementene 
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3.2.4 Dokumentasjon 

Spesifiseringen av arkitektur og design bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 

6. 

Tabell 6: Dokumentasjon av spesifisering av arkitektur og design. 

Hva Hvor 

Planlegging Reflekteres i den valgte livsløpsmodellen og detaljeres i 

kvalitetssikringsplanen for programvaren 

Spesifisering I separate spesifikasjoner for arkitektur, grensesnitt, design og 

integrasjonstester 

Rapportering Verifiseringen av spesifikasjonene rapporteres i en egen verifiseringsrapport 

 

3.2.5 Eksempel 

Som et eksempel på spesifikasjon og design på arkitekturnivå kan betraktes 

arkitekturen beskrevet i Figur 9.  

 

Figur 9. Overordnet struktur av en kompilator. 

Eksemplet beskriver arkitekturen til en kompilator, se introduksjonen gitt i avsnitt 

2.3. Dette gir ikke en fullstendig spesifikasjon av programvarearkitekturen, men 

beskriver flere viktige aspekter: 

 Arkitekturen består av tre komponenter, som hver utfører en avgrenset del av 

kompileringsprosessen. 

 Eksterne grensesnitt består av en input, og tre output, hvorav to av outputene 

er knyttet til diagnose av programmet som kompileres. 
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 Det finnes interne grensesnitt mellom de ulike komponentene, hvilket er 

beskrevet for å forklare hva som kommuniseres over grensesnittene. 

 Rekkefølgen på pilene indikerer informasjonsflyten med omverdenen og 

internt i programvaren. 

Figur 9 gir således både en spesifikasjon av arkitekturen (hvilke komponenter som 

inngår), eksterne og interne grensesnitt, og designet (hvordan komponentene 

samvirker for å oppnå hensikten med kompilatoren). 

Som eksemplifisert i Figur 10, kan komponentene designes videre på liknende måte 

som på øverste arkitekturnivå. 

 
 

Figur 10. Videre dekomponering av kompilatoren. 

Den ytre boksen i Figur 10 tilsvarer boksen med samme navn i Figur 9, men 

introduserer et nytt nivå komponenter og interne grensesnitt. Komponentene på 

dette nivået kan alternativt omtales som moduler og ikke som separate 

konfigurasjonsenheter.  

3.2.6 Oppgave 

 

Oppgave 3 – Spesifisering av arkitektur og design 

Plasser aktivitetene i riktig rekkefølge ved å nummerere ellipsene. 
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3.3 Komponentdesign 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til designet av 

programvarekomponentene som inngår i den spesifiserte arkitekturen. 

3.3.1 Hva er komponentdesign? 

Komponentdesign er detaljert design av programvarekomponentene som ble 

introdusert i spesifikasjonen av arkitektur og design. Målet for aktiviteten er å 

utarbeide underlaget den som skal implementere komponenten trenger for 

oppgaven. Ettersom designeren og implementereren ikke nødvendigvis er samme 

person, er det hensiktsmessig å omtale de to rollene separat som Designer og 

Implementerer. Sistnevnte omtales i praksis ofte som Programmerer, selv om dette er 

underkjennelse av at programmering dreier seg om mer enn koding av programmer. 

Komponentdesignet kan betraktes som en «kontrakt» mellom Designer og 

Implementerer som gir informasjonen som er nødvendig for å kunne implementere 

komponenten. 

For å møte behovet for å håndtere programvarens kompleksitet, bør komponenten 

designes på en slik måte at den kan brukes av andre komponenter uten kjennskap til 

alle detaljer om hvordan den er implementert. Dette er viktig både for å avgrense 

omfanget av designarbeidet knyttet til andre komponenter, og for å forhindre at 

endringer internt i en komponent får utilsiktede konsekvenser for andre 

komponenter.  

Mens komponenter identifiseres og introduseres i spesifikasjonen av arkitektur og 

design, vil hver komponent igjen typisk bestå av et antall moduler. Dette ble 

illustrert i eksemplet i avsnitt 3.2.5, der en av komponentene ble designet videre med 

egne, interne moduler. 
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Komponentdesign 

Spesifisering av en designløsning som tilfredsstiller programvarekravene allokert til 

komponenten, med bruk av metoder og teknikker som er egnet for påkrevd 

sikkerhetsintegritet 

 

Med hensyn til programvarens livsløp, kommer komponentdesign etter 

spesifiseringen av arkitektur og design og før (komponent)implementering.  

I hovedtrekk er fremgangsmåten å spesifisere designet av hver enkelt 

programvarekomponent for seg, sammen med testene som er nødvendige for å 

demonstrere at komponenten er korrekt implementert (programmert). 

Noen av de viktigste utfordringene i komponentdesign er: 

 Riktig presisjonsnivå for de forskjellige delene av designet 

 Kompleksiteten av designproblemet 

 Valget av designløsninger som legger til rette for utvikling, sikring og 

vedlikehold av programvaren 

 Riktig abstraksjonsnivå for de forskjellige designstegene og 

problemformuleringene 

 Design av programvarekomponenter som har bredere anvendbarhet enn for 

det aktuelle systemet 

 Valg av hensiktsmessige testdekningsmetrikker og spesifisering av sett av 

testtilfeller i samsvar med disse metrikkene 

CENELEC-normene omtaler den som er ansvarlig for oppgaven som Designer, som 

er samme rolle som under spesifisering av arkitektur og design, men som naturligvis 

kan bekles av en annen person der dette er hensiktsmessig. Designer må i utføringen 

av oppgaven forholde seg blant annet til Verifiserer og Tester, som beskrevet i Figur 

11. 

Verifiserer

TesterDesigner

Ansvarlig for 
spesifisering av 
tester

Ansvarlig for verifisering 
av spesifikasjonene

Ansvarlig for 
spesifisering av 
designet

 

Figur 11: Relasjonen mellom Designer, Tester og Verifiserer. 
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Som indikert i figuren har Designer, Tester og Verifiserer alle viktige oppgaver i 

forbindelse med komponentdesign. Designer har ansvaret for å utarbeide selve 

designet. Tester tar så disse som utgangspunkt og utarbeider spesifikasjoner av de 

testene som skal utføres for å sikre at implementeringen av komponenten er i 

samsvar med komponentdesignet. Tester er også ansvarlig for utføringen av 

testingen i forbindelse med dette, som utgjør et viktig underlag for verifiseringen av 

dette samsvaret. Verifiserer legger således komponentdesignet til grunn, sammen 

med resultatene av testingen, og bruker dette som basis for å verifisere at 

komponenten er korrekt implementert. Dette innebærer krav til uavhengighet 

mellom de ulike rollene: 

 Designer må være en annen person enn Tester og Verifiserer, da samme 

person ikke bør både designe komponenten og være ansvarlig for testingen 

av komponenten, da feil i designet ellers lettere ville bli oversett i 

testingen/verifiseringen. 

 Verifiserer må være en annen person enn Tester, da samme person ikke bør 

både være ansvarlig for testingen og for verifiseringen av at testingen er 

korrekt utført. Uavhengig verifisering av resultatene av testingen overvåkes 

således av en annen person. 

Den som skal designe komponenten, må ha kompetanse på en rekke forhold knyttet 

til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 7. 

Tabell 7: Designers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Omsette krav til akseptable løsninger Problemområdet, anvendelsesområdet og 

teknologi relevant for disse områdene 

Utvikle et komponentdesign som gir en 

programvarekomponent som samvirker 

sikkert med maskinvaren og andre 

programvarekomponenter, og som 

tilfredsstiller kravene til sikkerhetsintegritet 

Prinsipper for sikker design 

Maskinvare, operativsystemer, tilgrensende 

systemer 

Bedømme hensiktsmessigheten av 

komponentdesignet 

Designanalyse og -testing 

 

Komponentdesignet planlegges dels gjennom valget av livsløpsmodell, dels gjennom 

etableringen av kvalitetssikringsplanen for programvaren, og dels gjennom 

spesifiseringen av arkitektur og design.  

Komponentdesignet kan spesifiseres når programvaredesignet er spesifisert. Deretter 

kan testene for komponenten spesifiseres. 
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3.3.2 Aktiviteter 

Som forklart i forrige avsnitt, består komponentdesign av to hovedaktiviteter, nemlig 

spesifisering av hver enkelt programvarekomponent for seg og testene for å 

demonstrere at disse er korrekte. Oppgavene som inngår i disse to aktivitetene er 

nærmere beskrevet i det følgende. 

Spesifiseringen av komponentdesignet 

Oppgavene som utføres i forbindelse med spesifiseringen av komponentdesignet er 

beskrevet nærmere nedenfor. Flere av oppgavene vil typisk basere seg på en del 

oppgaver som ble påbegynt under spesifisering av arkitektur og design.  

Ettersom komponenten er innført som et konfigurasjonselement, vil en av 

oppgavene være å etablere informasjonen som trengs for konfigurasjonsstyringen av 

komponenten.  

For å redusere faren for å introdusere systematiske feil i utviklingen av 

komponenten, skal det benyttes metoder og teknikker som er egnet for det aktuelle 

sikkerhetsintegritetsnivået. Gjennomføringen av dette gjøres ved å identifisere 

sikkerhetsintegritetskravene allokert til komponenten, og anvende disse kravene på alle delene 

av komponenten.  

Et første steg mot design av komponenten er å identifisere alle programvareelementer 

som inngår i komponenten, som klasser, prosedyrer, etc., og deres relasjon til hverandre. 

Resultatene fra spesifiseringen av arkitektur og design tilpasses den aktuelle 

komponenten gjennom å 

 spesifisere i detalj komponentens grensesnitt til andre programvarekomponenter og til 

programvarens omgivelser, og  

 spesifisere i detalj komponentens algoritmer og datastrukturer. 

Målet med aktiviteten er å detaljere komponentdesignet frem til et punkt hvor 

komponenten kan implementeres systematisk uten flere designavklaringer. Spesielt for 

sikkerhetsrelatert programvare innebærer dette også å identifisere og designe 

komponentens selvovervåkning. Generelt bør design av programvarekomponenter som 

skal implementeres i et lavnivå språk (assembler) være mer detaljert enn design av 

programvarekomponenter som skal implementeres i et høynivå språk eller 

applikasjonsorientert språk. 

Som for andre deler av utviklingen, skal resultatet av komponentdesignet verifiseres 

for å sikre at det gir et tilfredsstillende grunnlag for implementering av 

komponenten. Dette innebærer for det første å vise at selve dekomponeringen er 

tilfredsstillende, og dernest at hver enkelt av komponentene er tilfredsstillende 
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designet i henhold til dekomponeringen og kravene allokert i forbindelse med dette, 

dvs. 

 verifisere at dekomponeringen tilfredsstiller spesifikasjonen av programvaredesignet, 

 verifisere at komponentdesignet er tilfredsstillende spesifisert, og 

 verifisere at komponentdesignet tilfredsstiller spesifikasjonen av 

programvaredesignet, herunder programvarekravene allokert til komponenten. 

Spesifiseringen av tester for komponenten 

For senere å kunne vise at den designede komponenten er korrekt implementert, 

spesifiseres testene som skal utføres i forbindelse med dette. Oppgaven er å spesifisere 

separate sett av tester for hver komponent, basert på spesifikasjonen av komponentdesignet og 

programvarekravene allokert til denne komponenten. Hvorvidt dette gjøres samtidig med 

designet av komponenten, umiddelbart etter at komponenten er designet eller i 

forkant av testingen er i prinsippet underordnet så lenge testene er spesifisert før de 

utføres. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å spesifisere testene i samme fase 

som designet av komponenten, både fordi spesifiseringen av testene kan bidra til å 

forbedre designet og fordi det er i denne fasen Tester har de beste mulighetene til å 

innhente mer informasjon rundt designet av komponenten. 

For testing av programvarekomponenter er det hensiktsmessig å skille mellom tester 

som betrakter programvaren som en lukket boks og kun ser på funksjonaliteten av 

denne, og tester som går inn i boksen og sjekker ut de ulike delene av innholdet. I det 

første tilfellet utføres testingen vanligvis på basis av en funksjonsspesifikasjon som 

forteller hvordan programmet skal oppføre seg eller hvilke utgangsdata det skal 

produsere, basert på gitte stimuli eller inngangsdata.  

Denne formen for testing er imidlertid ikke tilstrekkelig for å avdekke eventuelle feil 

knyttet til bestemte kombinasjoner av input som ikke er spesifisert direkte i 

funksjonsspesifikasjonen. Når man betrakter programmet som en svart boks vil man 

i utgangspunktet ikke kunne vite om det finnes slike spesielle forhold. Den eneste 

måten å håndtere dette på er å gå inn og analysere selve programvaren, spesielt 

hvilke forgreininger den har og hvilke kombinasjoner av betingelser som må testes 

for i en bestemt forstand å dekke alle måter programvaren kan utføres på.  

De to typene testing omtales vanligvis som henholdsvis black-box og white-box 

testing, svarende til hvorvidt testingen betrakter programvaren som en lukket eller 

åpen boks. I henhold til dette skal det for sikkerhetsrelatert programvare spesifiseres 

to sett av tester for hver komponent. Oppgaven deles derfor mellom å 

 spesifisere et sett av (black-box) tester som demonstrerer at komponenten utfører sin 

tiltenkte funksjon, og 
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 spesifisere et sett av (white-box) tester som demonstrerer at alle deler av komponenten 

testes. 

Som for andre spesifikasjoner, enten det er av design eller tester, skal resultatet av 

aktiviteten verifiseres. Følgelig er den siste oppgaven knyttet til komponentdesign å 

verifisere at de spesifiserte testene er egnede for å demonstrere at komponenten er korrekt 

implementert, herunder demonstrere at komponenten utfører sin tiltenkte funksjon og 

at alle deler av komponenten er testet. 

3.3.3 Metoder og teknikker 

God design av programvarekomponenter forutsetter både etterlevelsen av gode 

designprinsipper og bruk av egnede teknikker. I dette avsnittet beskrives først et sett 

av anerkjente prinsipper og hvordan de bidrar til god design, og deretter et sett av 

teknikker for å spesifisere hvordan den aktuelle komponenten skal oppføre seg. 

De grunnleggende prinsippene for god komponentdesign omtales her som presisjon, 

separasjon, modularitet, abstraksjon, endringsforventning, generalitet og inkrementalitet. 

Disse ble introdusert allerede i avsnitt 2.2. Hvordan de bidrar til god design er 

beskrevet i Tabell 8. 

Tabell 8: Grunnprinsipper for god komponentdesign. 

Hva Hvordan 

Presisjon Gjennom presise spesifikasjoner av de forskjellige designaspektene 

Høyeste nivå av presisjon oppnås gjennom bruk av formelle, 

matematiske notasjoner, der bruk av matematiske bevis gir retning til 

designprosessen 

Graden av presisjon avveies etter den relative viktigheten av de 

forskjellige delene av designet 

Separasjon Gjennom å håndtere hvert enkelt designaspekt for seg, for således å 

kunne fokusere på mindre, separate designproblemer med færrest 

mulig gjensidige avhengigheter 

Separasjon er motivert ut fra behovet for å håndtere kompleksiteten 

av programvaren, som kan være svært aktuelt også i designet av én 

enkelt programvarekomponent 

Modularitet Gjennom å dekomponere hver enkelt komponent inn i et (hierarkisk) 

sett av moduler, der innholdet av hver enkelt modul hører naturlig 

sammen (høy kohesjon) mens koplingene mellom de ulike modulene 

er færrest mulige (lav kobling) 

Modularitet har betydning også for implementeringen av andre 

prinsipper, spesielt prinsippet om separasjon, og er i den forstand et 
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hjørneprinsipp i design av programvare 

For å minimere risikoen for designfeil og legge til rette for uavhengig 

verifisering, anbefales det ofte at nivået av modularitet defineres til én 

klart identifisert funksjon per modul, med kun minimal interaksjon 

med andre funksjoner 

Abstraksjon Gjennom valg av et passende abstraksjonsnivå for de forskjellige 

designstegene og designproblemene 

Et abstraksjonsnivå er «passende» dersom det spesifiserte designet gir 

nødvendige og tilstrekkelige føringer for implementeringen av 

komponenten 

Ved å abstrahere vekk uviktige detaljer er det lettere å fokusere på det 

essensielle 

Abstraksjon gjør det lettere å produsere design og implementasjoner 

som kan brukes for flere enn én oppgave, med muligheter for 

gjenbruk også i annen programvare 

En spesielt viktig form for abstraksjon er såkalt dataabstraksjon og 

bruk av abstrakte datatyper 

Endringsforventning Gjennom valg av designløsninger som gjør det enklere å endre 

programvaren i respons på endrede krav 

Bruk av prinsippet innebærer at komponenten designes slik at 

effekten av mulige endringer er liten og lett kontrollerbar, slik at 

nødvendige endringer og retesting av øvrig programvare 

minimaliseres 

Dette innebærer ikke å oppmuntre til endringer, men å gjøre det 

lettere å håndtere endringer når behovet oppstår (hvilket nesten er 

uunngåelig når det gjelder programvare) 

Generalitet Gjennom design av komponenter som har større anvendelsesområde 

enn for systemet som er under utvikling 

Prinsippet innebærer at når man skal finne løsningen på et problem, 

forsøker man å finne ut om problemet kan betraktes som et 

spesialtilfelle av et mer generelt problem 

Noen ganger er det også lettere å løse det generelle problemet enn 

spesialtilfellet 

Uheldigvis forhindrer begrensninger i tid, ressurser og fokus ofte et 

videre perspektiv som favner mer enn det aktuelle 

utviklingsprosjektet, med de konsekvenser dette kan få for 

mulighetene for gjenbruk av komponentene som designes 

Inkrementalitet Gjennom stegvis design av komponenten, med en sekvens av uferdige 
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designløsninger iblandet evalueringer og tilbakemeldinger 

Slike evalueringer kan gjøres på basis av prototypeimplementeringer 

av det uferdige designet, så vel som på basis av fullt implementerte 

«inkrementer». Disse brukes for å høste erfaringer som i sin tur tas inn 

i utviklingen av nye inkrementer, for derigjennom å nærme seg det 

ferdige designet av komponenten 

 

Som forklart i avsnitt 3.2.3, klassifiseres notasjoner som benyttes i forbindelse med 

design av programvare gjerne som enten strukturelle/statiske eller 

oppførselsorienterte/dynamiske. Komponentdesign innebærer betraktninger både 

om struktur og oppførsel, og drar derfor nytte av begge klasser notasjoner. Mange av 

de strukturelle, statiske notasjonene som brukes i spesifisering av arkitektur og 

design er derfor aktuelle også i design av programvarekomponenter. I tillegg finnes 

det en lang rekke aktuelle oppførselsorienterte, dynamiske notasjoner. Hvordan 

disse kan bidra i komponentdesign er kort beskrevet i Tabell 9. 

Tabell 9: Oppførselsorienterte notasjoner for komponentdesign. 

Notasjon Beskrivelse 

activity diagrams Beskriver kontrollflyten mellom aktivitetene 

collaboration diagrams Beskriver mulige måter ulike objekter kan interagere på, med 

fokus på selve objektene, forbindelsene mellom disse, og 

meldingene de utveksler via disse forbindelsene 

data flow diagrams Beskriver dataflyten mellom prosessene 

decision tables and diagrams Representerer relasjonen mellom kombinasjoner og 

sannhetsverdier og resulterende beslutninger/handlinger 

flowcharts and structured 

flowcharts 

Beskriver kontrollflyten mellom handlinger 

sequence diagrams Beskriver interaksjonen mellom ulike objekter, med fokus på 

timingen mellom meldinger knyttet til disse interaksjonene 

state transition and 

statechart diagrams 

Beskriver kontrollflyten mellom tilstandene i en endelig 

tilstandsmaskin 

formal specification 

languages 

Gir rigide, abstrakte spesifikasjoner av komponentenes 

oppførsel og grensesnitt ved hjelp av grunnleggende 

matematiske begreper  

pseudocode and program 

design languages 

Spesifiserer utførelsen av et program eller en fremgangsmåte 

ved hjelp av begreper fra strukturert programmering 
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Andre aktuelle metoder og teknikker inkluderer dem som er beskrevet for 

spesifisering av arkitektur og design i Tabell 5. Bruk av formelle metoder i 

forbindelse med komponentdesign kan også bidra til automatisk kodegenerering og 

på den måten direkte sikre sporbarhet fra design til implementering. Anvendt på 

komponentdesign vil modellering typisk benyttes for å analysere komponentenes 

oppførsel, ved hjelp av en eller flere av notasjonene beskrevet i Tabell 9. 

For demonstrasjonen av at komponentene er korrekt implementert, spesifiseres 

hvilke metrikker som skal benyttes for å sikre at testingen dekker de ulike 

mulighetene (testingens kompletthet), og testsett som samsvarer med disse 

metrikkene. Dette beskrives nærmere i avsnitt 4.1. 

3.3.4 Dokumentasjon 

Komponentdesignet bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 10. 

Tabell 10: Dokumentasjon av komponentdesign. 

Hva Hvor 

Planlegging Reflekteres i den valgte livsløpsmodellen og detaljeres i 

kvalitetssikringsplanen for programvaren 

Spesifisering I separate spesifikasjoner for komponentdesign og komponenttester 

Rapportering Verifiseringen av spesifikasjonene rapporteres i en egen verifiseringsrapport 

 

3.3.5 Eksempler 

Figur 12 viser en svært enkel endelig tilstandsmaskin, som beskriver et system 

bestående av en trykk-knapp og to lamper L1 og L2. Ved å trykke gjentagende på 

trykk-knappen, skifter lampene mellom tilstandene mørk/mørk – lys/mørk – 

mørk/lys – lys/lys – mørk/mørk – og så videre. 
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Figur 12. Enkel tilstandsmaskin. 

Figur 13 viser en enkel variant av såkalte Petri-nett, som er en klasse teknikker som 

viser betingelser og resultater av hendelser og prosesser i et system, og hvordan 

disse hendelsene/prosessene er synkronisert. 

 

 

 

Figur 13. Enkelt Petri-nett med to synkroniserte prosesser. 
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Eksemplet viser to kommuniserende prosesser, hvor prosessen til venstre er klar til å 

sende og prosessen til høyre er klar til å motta. Etter å ha sendt meldingen, venter 

den første prosessen på bekreftelse fra den andre prosessen på at meldingen er 

mottatt. I denne forenklede modellen, har bufferen kapasitet for kun én melding av 

gangen. 

I den aktuelle systemtilstanden vist i Figur 13, er det kun hendelsen «Send message» 

som er mulig. Dette kan man se av at det er en såkalt «token» i input-betingelsen 

«Ready to send», og ingen token i output-betingelsene «Wait for ack.» og «Buffer 

full». Når hendelsen er utført, endrer systemet til tilstanden vist i Figur 14.  

 

 

 

Figur 14. Tilstand etter «Send message». 

3.3.6 Oppgaver 

 

Oppgave 4 – Endelig tilstandsmaskin 

Forklar hva tilstandsmaskinen i avsnitt 3.3.5 gjør. 

 

Oppgave 5 – Petri-nett 

Forklar videre oppførsel av Petri-nettet i avsnitt 3.3.5. 
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3.4 Implementering 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til transformeringen av designet av den 

enkelte programvarekomponent over til et program i det valgte 

programmeringsspråket. 

3.4.1 Hva er implementering? 

Implementering innebærer å omgjøre et programdesign til et program i et valgt 

programmeringsspråk, som kan kompileres og kjøres (eksekveres) på en datamaskin. 

Ved å implementere hver enkelt komponent for seg, forenkles både utviklingen og 

sikringen av programvare ved at den enkelte komponent kan håndteres uavhengig 

av de andre komponentene. Implementeringen av den enkelte komponent er derfor 

basert på designet av denne komponenten, og følger således etter komponentdesign. 

Rekkefølgen på aktivitetene er relativ til hver enkelt komponent, slik at 

implementeringen av én komponent ikke nødvendigvis trenger å vente på at 

designet av en annen komponent er utført. Dette er igjen et resultat av at 

utviklingsprosessen er basert på dekomponering på arkitekturnivå, separat utvikling 

av den enkelte komponent, og integrering av de ferdige komponentene til helhetlig 

programvare for integrering med maskinvare i det aktuelle elektroniske systemet.  

Implementeringen innebærer produksjon av programkode (kildekode) og tilhørende 

dokumentasjon, sammen med en demonstrasjon av programkodens korrekthet. 

Dette innebærer en rekke beslutninger rundt valg av programmeringsspråk eller 

delmengde av et slikt språk, bruk av kodestandarder, algoritmer og datastrukturer, 

minimering av kompleksitet, skjuling av informasjon, korrekthet og verifiserbarhet 

av programkoden, robusthet, vedlikeholdbarhet, etc. 

En programmert funksjon vil betraktes som korrekt dersom den oppfyller 

funksjonskravene. Såkalte «ikke-funksjonelle» krav til funksjonen vil generelt måtte 

verifiseres mot andre kriterier enn korrekthet, eksempelvis brukervennlighet. 

Implementering skiller seg fra andre utviklingsaktiviteter gjennom fokuset på selve 

programkoden og ikke kun på mer abstrakte artefakter som planer og 

spesifikasjoner. Aktiviteten beskrives derfor ofte uformelt som «programmering». 

 

Implementering 

Fremskaffelse av programvare som tilfredsstiller programvarekravene som er allokert til 

komponenten, med bruk av metoder og teknikker som er egnet for påkrevd 

sikkerhetsintegritet, på basis av spesifikasjonen av komponentdesignet 

 

Med hensyn til programvarens livsløp, kommer implementering etter 

komponentdesign og før integrering. 
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I hovedtrekk er fremgangsmåten å 

a) produsere programkoden og tilhørende dokumentasjon på basis av 

spesifikasjonen av komponentdesignet, 

b) teste programmet på basis av spesifikasjonen av komponenttester, og 

c) verifisere at programkoden gir en korrekt og komplett implementering av 

komponentdesignet. 

Noen av de viktigste utfordringene i implementering er: 

 Valg av støtteverktøy og programmeringsspråk som er egnet for type og 

påkrevd integritet av programvaren som skal utvikles 

 Mulige «farlige» egenskaper ved programmeringsspråket 

 Styringen av endringer i programkoden 

 Risikoen knyttet til utilsiktede eller ukorrekte endringer av komponentens 

forventede oppførsel 

 Effektiv bruk av formelle metoder 

 Tilgang til datastrukturer 

 Bruk av udefinerte variable eller bruk at definerte variable på data av feil type 

 Programmets strukturelle kompleksitet og analyserbarhet 

CENELEC-normene omtaler den som er ansvarlig for oppgaven som Implementer, 

hvilket på norsk blir Implementerer. Implementerer må i utføringen av oppgaven 

forholde seg blant annet til Designer, Verifiserer og Tester, som beskrevet i Figur 15. 

Verifiserer

TesterImplementerer

Ansvarlig for 
spesifisering av 
tester

Ansvarlig for verifisering 
av programkoden

Ansvarlig for 
implementering 
av komponenten

Designer

Ansvarlig for spesifisering 
av komponentdesignet

 

Figur 15. Relasjonene mellom Implementerer, Designer, Tester og Verifiserer. 
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Som indikert i figuren har Implementerer, Designer, Tester og Verifiserer alle viktige 

oppgaver i forbindelse med komponentdesign. Implementerer har ansvaret for å 

implementere komponenten, som er spesifisert av Designer. Tester tar så designet og 

implementeringen, sammen med de spesifiserte testene som skal sikre at 

implementeringen av komponenten er i samsvar med komponentdesignet, og 

utfører testingen i forbindelse med dette, som utgjør et viktig underlag for 

verifiseringen av dette samsvaret. Verifiserer legger således komponentdesignet til 

grunn, sammen med resultatene av testingen, og bruker dette som basis for å 

verifisere at komponenten er korrekt implementert. Dette innebærer krav til 

uavhengighet mellom de ulike rollene, utover det som allerede er beskrevet under 

komponentdesign: 

 Implementerer må være en annen person enn Tester og Verifiserer, da samme 

person ikke bør både implementere komponenten og være ansvarlig for 

testingen av komponenten, da feil i designet ellers lettere ville bli oversett i 

testingen/verifiseringen. 

 Designer og Implementerer kan være samme person, hvilket i mange tilfeller 

også vil være det mest hensiktsmessige. Dette gjelder alle nivåer av 

sikkerhetsintegritet, forutsatt at den aktuelle personen har den nødvendige 

kompetanse for begge oppgaver. Dette kan begrunnes ut fra at det er 

Designer som har de beste forutsetninger for å forstå intensjonen bak 

designet og dermed sikre at implementeringen samsvarer med dette.  

Den som skal implementere komponenten, må ha kompetanse på en rekke forhold 

knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 13. 

Tabell 11: Implementerers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Produsere en korrekt implementasjon av 

komponentdesignet 

Programmering i det valgte 

programmeringsspråket 

Transformere komponentdesignet over til 

hensiktsmessig og effektiv programkode 

Algoritmer og datastrukturer 

Implementere komponentdesignet med bruk 

av programmeringsstil og 

programspråkegenskaper som er egnet for 

anvendelsen 

Programmering i samsvar med valgt 

kodestandard 

Implementere komponentdesignet i 

programvare som eksekveres korrekt og 

effektivt 

Eksekvering av programvare på tiltenkt 

plattform (maskinvare, operativsystemer og 

grensesnittsystemer) 
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Komponentimplementering planlegges dels gjennom valget av livsløpsmodell, dels 

gjennom etableringen av kvalitetssikringsplanen for programvaren, og dels gjennom 

spesifiseringen av komponentdesignet.  

Komponenten kan implementeres så snart komponentdesignet er spesifisert, uten 

påvente av andre komponenter. Implementereren vil normal utføre egne tester som 

del av implementeringen, men dette må ikke forveksles med den uavhengige 

testingen som utføres når komponentens kildekode er plassert under 

konfigurasjonsstyring. 

3.4.2 Aktiviteter 

Komponentimplementering innebærer å fremskaffe effektiv, forståelig, testbar, 

vedlikeholdbar og veldokumentert programkode på basis av spesifisert komponentdesign og i 

samsvar med spesifisert kodestandard. Foruten den direkte kodingen av programmet, 

innbefatter dette støtteaktiviteter som editering, lenking, fortolkning, kompilering, 

kodegenerering, feilretting, testing, statisk analyse, design av grafiske brukergrensesnitt, 

konfigurasjonsstyring, sporbarhetsstyring, etc. samt å velge egnede verktøy for 

støtteaktivitetene. 

For å sikre at programvaren utvikles på en hensiktsmessig og sikker måte, er det 

viktig å evaluere valgte støtteverktøy med hensyn til deres egnethet for den aktuelle typen 

programvare og påkrevd sikkerhetsintegritet, og velge et egnet programmeringsspråk ut fra 

samme kriterier. 

Når programmet er ferdig utviklet, gjenstår å generere eksekverbar kode som fungerer 

tilfredsstillende på tiltenkt maskinvare, operativsystem og tilgrensende systemer, og plassere 

programkoden under konfigurasjonsstyring og teste denne mot spesifiserte komponenttester. 

Av hensyn til senere vedlikehold av programvaren er det viktig å dokumentere 

programkoden på en slik måte at det er mulig for andre personer å forstå hvordan 

programkoden fungerer og utføre endringer uten at dette har utilsiktede 

konsekvenser. Dokumentasjon av programkoden er derfor et aspekt av 

programkodens vedlikeholdbarhet, utover selve programkoden. I henhold til god 

programmeringsskikk, betraktes gjerne dokumentasjonen som en del av 

programvaren. 

Vedlikeholdbarheten av programvare har å gjøre med den innsats som trengs for å 

gjøre spesifiserte endringer. Det er en klar sammenheng mellom vedlikeholdbarhet 

på den ene side og programvarens velstrukturerthet og modularitet på den annen. 

En høy grad av vedlikeholdbarhet vil typisk også resultere i programvare som er 

lettere å gjenbruke i andre programmer, eventuelt som en del av et 

programbibliotek.  
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Av naturlige grunner er vedlikeholdbarhet en ønskelig egenskap ved nær sagt all 

programvare. Vedlikehold omfatter mange ulike typer aktiviteter, herunder retting 

av feil, forbedring av programvarens egenskaper, fjerning av uønskede egenskaper, 

optimering, osv. Generelt inkluderer vedlikehold alle aktiviteter som er relatert til 

det å holde programvaren i ønsket skikk. Vedlikeholdbarhet er ikke bare et spørsmål 

om hvorvidt det er mulig å utføre endringer og teste disse, men også hvilke ressurser 

som trengs for å gjøre dette. Effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet bestemmes av en 

rekke faktorer, deriblant forståeligheten av programvaren. I prinsippet kan 

vedlikehold forenkles ved bruk av automatisk kodegenerering, så lenge ny kode 

enkelt og sikkert kan genereres fra modifisert design. 

Vedlikehold av programvare refererer vanligvis til modifikasjoner på programvaren 

etter at den er levert første gang. Relatert til typen modifikasjoner kan vedlikehold 

klassifiseres som korrektivt, tilpassende eller perfeksjonerende vedlikehold. 

Erfaringsdata viser at vedlikeholdskostnadene ofte utgjør over 60 % av de totale 

kostnadene til programvaren. Av disse igjen er typisk kun 20 % av 

vedlikeholdskostnadene knyttet til retting av feil (korrigerende vedlikehold), mens 

perfeksjonerende vedlikehold utgjør omkring 50 %.  

Uavhengig av hvordan vedlikeholdsarbeidet klassifiseres er det viktig at 

programvaren utvikles med behovet for vedlikehold i tankene. Vedlikeholdbarhet 

oppnås gjennom gode designprinsipper, hvorav modularitet er et av de viktigste. I 

granskingen av spesifikasjoner, design og programkode bør man derfor se nøye på 

hvor godt programmet er modularisert.  

For å legge til rette for verifiseringen av at den aktuelle komponenten er korrekt 

implementert, skal Tester sørge for å rapportere resultatene fra testingen av 

programkoden. Verifiseringen skal imidlertid ikke bare vurdere testresultatene men 

også metodene og teknikkene som er benyttet i implementeringen, og innebærer å 

 verifisere at programkoden er en korrekt og hensiktsmessig implementering av 

spesifisert komponentdesign, med hensyn til både selve kildekoden og metodene og 

teknikkene benyttet for å implementere og teste den, og 

 verifisere at programkoden og testresultatene er tilfredsstillende dokumentert. 

3.4.3 Metoder og teknikker 

I dette avsnittet beskrives en rekke grunnleggende metoder og teknikker for 

implementering av programvarekomponenter, relatert til skjuling av informasjon, 

definering av grensesnitt, kodestandarder, design for enkel analyse/verifisering, sterkt typede 

programmeringsspråk og strukturert programmering. 

 Skjuling av informasjon begrenser tilgangen til komponentenes interne 

datastrukturer, hvilket reduserer faren for utilsiktet eller feilaktig endring av 
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komponentens forventede oppførsel. Denne begrensningen i tilgang på 

informasjon implementeres gjennom definering av aksessprosedyrer som gir 

de eneste måtene datastrukturene kan benyttes på. Så lenge de eksterne 

egenskapene til disse aksessprosedyrene holdes uendret, kan 

implementeringen av komponenten endres uten at dette medfører behov for 

endringer i andre komponenter. Samme prinsipp kan med fordel benyttes for 

implementeringen av moduler internt i komponenten. 

 Komplett definisjon av alle grensesnitt forbereder bruk av komponenten i 

tjener/klient-relasjoner med andre komponenter. Dette gjelder også for 

moduler internt i komponenten.  

 Bruk av kodestandarder gir mer konsistent programmeringsstil og sikker 

bruk av ulike programmeringsteknikker. En kodestandard for høynivå 

programmeringsspråk vil typisk forhindre bruk av programkonstruksjoner 

som anses som potensielt farlige å benytte, eksempelvis bruk av dynamiske 

objekter, pekere, go-to-kommandoer ut fra for-/while-løkker, etc. 

 Programdesign for enkel analyse og verifisering gir mer logiske og 

lettfattelige programstrukturer. Dette innebærer blant annet at programmet 

designes slik at kompleksiteten er lav, både når det gjelder dataflyt, 

kontrollflyt, relasjonen mellom input- og outputvariable, og betingelser (i 

blant annet if-then-else-konstruksjoner). 

 Bruk av sterkt typede programmeringsspråk forhindrer bruk av udefinerte 

variable eller bruk av definerte variable på data av feil type. Dette er 

programmeringsspråk som krever at hver enkelt variabel defineres for en gitt 

datatype før den brukes. Analyser av dataflyt vil i tillegg kunne avklare blant 

annet om hver variabel alltid vil være tilordnet en verdi før den brukes i 

tilordningen av verdier til andre variable. 

 Strukturert programmering reduserer programmenes kompleksitet, hvilket 

generelt gjør programmene lettere å analysere. Dette innebærer å bruke 

hierarkier av programblokker med lokalt definerte variable (hvilke reduserer 

bruken av globale variable), prosedyrer, funksjoner, etc.  

3.4.4 Dokumentasjon 

Komponentimplementeringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 12. 

Tabell 12: Dokumentasjon av komponentimplementering. 

Hva Hvor 

Planlegging Reflekteres i den valgte livsløpsmodellen og detaljeres i 

kvalitetssikringsplanen for programvaren 
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Beskrivning I selve programkoden og i relatert dokumentasjon 

Rapportering Testresultatene rapporteres i en testrapport for komponenten, som svarer ut 

komponentens testspesifikasjon 

Verifiseringen av programvaren rapporteres i en egen verifiseringsrapport 

 

3.4.5 Oppgave 

 

Oppgave 6 - Implementeringsteknikker 

Indiker hvilken metode/teknikk (1 til 6) som passer til beskrivelsen (A til F): 

 

A. Strukturere programmet på en 

logisk og lettfattelig måte 

B. Forberede komponentene for 

tjener/klient-relasjoner 

C. Redusere programmets 

strukturelle kompleksitet 

D. Mer konsistent 

programmeringsstil og sikker 

bruk av ulike 

programmeringsteknikker 

E. Forhindre bruk av variable på 

data av feil type 

F. Begrense tilgang til interne 

datastrukturer 

1. Skjuling av informasjon 

2. Definering av grensesnitt 

3. Kodestandarder 

4. Design for enkel 

analyse/verifisering 

5. Sterkt typede 

programmeringsspråk 

6. Strukturert programmering 

 

 

3.5 Integrering 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til integreringen av de ferdig utviklede 

og testede programvarekomponentene til en helhetlig programvare. 

3.5.1 Hva er integrering? 

Integrering av programvare dreier seg om å sette sammen de ferdig utviklede og 

testede programvarekomponentene til en helhetlig programvare, i samsvar med 

spesifisert arkitektur og design. Integreringen gjøres enten gjennom å sette sammen 
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alle komponentene mer eller mindre samtidig, eller gjennom gradvis oppbygging av 

programvaren. 

Den første tilnærmingen, der hele eller store deler av programvaren integreres kalles 

gjerne big bang – hvilket er en beskrivelse som på en treffende måte reflekterer hvor 

vanskelig det kan være å gjennomføre integrasjonen på denne måten. For mer 

kompleks programvare benyttes gjerne en mer gradvis oppbygging, som gjerne 

omtales som progressiv integrering. En slik oppbygging baserer seg vanligvis på å 

begynne med komponentene «i bunn», det vil si de komponentene som ikke er 

avhengige av andre komponenter, eventuelt et mest mulig avgrenset sett av 

innbyrdes avhengige komponenter. Det er imidlertid også mulig å begynne fra 

toppen, men man vil da som regel være avhengig av å programmere enkelte 

programstubber som simulerer den forventede oppførselen til komponenter som 

enda ikke er integrert. 

Progressiv integrering kan oppsummeres som en gradvis integrering av verifiserte 

programvarekomponenter opp til helhetlig programvare, og deretter av den 

integrerte programvaren og maskinvaren, slik at programvare og maskinvare 

samsvarer på korrekt måte og gir den tiltenkte funksjonaliteten. Integrering av 

programvarekomponenter kan gjøres nedenfra og opp eller ovenfra og ned, eller 

som en kombinasjon av disse, understøttet av integrasjonstesting. 

 

Integrering 

Integrering av programvarekomponentene til helhetlig programvare, og integrering av 

programvare og maskinvare, på en slik måte at programvare og maskinvare samspiller 

korrekt og gir den ønskede funksjonaliteten 

 

Med hensyn til programvarens livsløp, kommer integrering etter implementering av 

komponentene og før integreringen med maskinvare og på systemnivå. Når 

programvaren er ferdig integrert med maskinvaren, er utviklingsdelen av 

programvarens livsløp fullført, med det forbehold at senere feilretting og 

vedlikehold vil kunne medføre en tilbakesporing i prosessen.  

Integreringen av programvaren tilrettelegges gjennom bruk av veldefinerte 

grensesnitt mellom komponenter og moduler. Prinsipielt skal definisjonen av en 

komponents eller moduls grensesnitt være tilstrekkelig til at den benyttes korrekt, 

uten å gi detaljer som vil kunne endres senere og dermed gi behov for endringer i 

andre deler av systemet. 

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 

a) integrere programvaren i samsvar med spesifisert arkitektur og design, 



 
 

 

 

 

59 

 

 

 

 

b) teste den integrerte programvaren på basis av spesifiserte integrasjonstester, 

og 

c) verifisere at integrasjonen har vært utført som planlagt og spesifisert. 

Noen av de viktigste utfordringene i integrering av programvare er: 

 Progressiv kombinering av verifiserte programvarekomponenter opp til en 

helhet 

 Identifisering av identiteten og versjonen av de integrerte komponentene med 

utgangspunkt i helheten 

 Valget og den riktige balansen mellom integrering nedenfra og opp og 

integrering ovenfra og ned 

 Veldefinerthet av grensesnitt mellom komponenter 

 Omfanget av omtesting i respons på endringer i individuelle 

programvarekomponenter 

CENELEC-normene omtaler den som er ansvarlig for oppgaven som Integrator, som 

på norsk blir Integrerer. Integrerer må i utføringen av oppgaven forholde seg blant 

annet til Designer og Verifiserer, som beskrevet i Figur 16. 

Verifiserer

IntegrererDesigner

Ansvarlig for 
integrering av 
programvaren

Ansvarlig for verifisering 
av integrasjonen

Ansvarlig for 
spesifisering av 
arkitektur og design

 

Figur 16: Relasjonen mellom Designer, Integrerer og Verifiserer. 

Det vil si at de samme rollene møtes som under spesifisering av arkitektur og design, 

men verifiseringsobjektet er denne gang ikke spesifikasjonene men den integrerte 

programvaren. Kravene til uavhengighet er de samme som tidligere. 

Den som skal integrere programvaren, må ha kompetanse på en rekke forhold 

knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 13. 

Tabell 13: Integrerers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Produsere en korrekt integrasjon av 

programvarekomponentene 

Programmering i det valgte 

programmeringsspråket 
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Integrere programvarekomponentene opp til 

hensiktsmessig og effektiv programvare 

Prosesser, metoder, teknikker og verktøy for 

integrering av programvare 

Sikre korrekt og tilstrekkelig testing av den 

integrerte programvaren opp mot 

testspesifikasjonen 

Valg at testtilfeller på basis av 

testspesifikasjonen for integrasjonen 

 

Integreringen av programvaren planlegges dels gjennom valg av livsløpsmodell og 

designmetode, dels som en del av etableringen av kvalitetssikringsplanen for 

programvaren, og dels gjennom spesifiseringen av arkitektur og design. 

Programvarekomponentene er klare for integrering når implementeringene av 

komponentene i programvarens kildekode er verifisert. 

3.5.2 Aktiviteter 

Med mindre alle programvarekomponentene kombineres samtidig, innebærer 

integrering av programvare en progressiv kombinering av verifiserte 

programvarekomponenter inn i et sammensatt hele. Dette innebærer at programvaren 

gradvis bygges opp gjennom å ta inn verifiserte komponenter, understøttet med 

verifisering av delintegrasjonene underveis. Gitt en versjon av den endelige 

programvaren eller av en hvilken som helst mellomliggende sammensetning av 

komponenter, må det være mulig å identifisere komponentene og deres versjoner.  

I de fleste tilfeller vil den enkleste tilnærmingen være å utføre integrasjonstestingen 

inkrementelt på de minste sammensetningene av programvaren, i stedet for å utsette 

integrasjonstestingen til testingen av totaliteten («big bang testing»). Inkrementell 

integrasjonstesting kan også utføres ovenfra og ned, men dette krever at det utvikles 

provisorisk programkode for å kunne teste komponenter som er klienter av 

komponenter som ikke allerede er ferdig integrert. 

Integrasjonstestingen utføres samtidig med integreringen, og innebærer 

 testing av grensesnittene mellom komponentene, 

 testing av den sammensatte programvaren før integrering på systemnivå, og 

 rapportering av resultatene fra integrasjonstestingen. 

Verifiseringen kan utføres når integrasjonen og integrasjonstestingen er gjennomført, 

og innebærer 

 verifisering av at programvaren er integrert på en hensiktsmessig og korrekt måte, og 

 verifisering av at resultatene fra integrasjonstestingen er tilfredsstillende 

dokumentert. 
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3.5.3 Metoder og teknikker 

Metoder og teknikker for bruk i integrering og integrasjonstesting er nærmere 

beskrevet i avsnitt 4.1.3. 

3.5.4 Dokumentasjon 

Integreringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 14. 

Tabell 14: Dokumentasjon av integrering. 

Hva Hvor 

Planlegging Dels gjennom valget av livsløpsmodell, dels gjennom etableringen av 

kvalitetssikringsplanen for programvaren, og dels gjennom spesifiseringen 

av arkitektur og design 

Spesifisering Dels gjennom spesifiseringen av arkitektur og design, og dels gjennom 

spesifiseringen av integrasjonstestene 

Rapportering Testingen av integreringen rapporteres i en egen testrapport 

Verifiseringen av integrasjonen rapporteres i en egen verifiseringsrapport 

 

3.5.5 Eksempel 

Figur 17 viser en av flere mulige måter å beskrive en hierarkisk oppbygging av 

moduler. Dette kan reflektere modulariseringen av en komponent, men de samme 

prinsippene kan overføres på hierarkisk oppbygging av komponenter. Merk at 

pilenes retning går fra klient til tjener, eksempelvis slik at B er en klient (bruker) av 

Z. Retningen på pilene reflekterer at det er klienten som ber tjeneren om den aktuelle 

tjenesten, f.eks. å beregne en bestemt funksjon og returnere resultatet tilbake til 

klienten. 
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Figur 17. Eksempel på hierarkisk oppbygging av moduler. 

Modulariseringen vist i Figur 17 kan beskrives som følger: 

 Modul X bruker modulene Y og Z for å utføre sin funksjon. Dette illustreres 

med de heltrukne pilene fra X-boksen til Y-boksen og Z-boksen. 

 Modul X kan aksesseres utenfra gjennom variablene K og M. Dette illustreres 

med de heltrukne pilene inn mot X-boksen. 

 Modul X er bygd opp internt ved hjelp av modulene A og B, som holdes 

skjult for andre moduler. Dette illustreres ved å legge A-boksen og B-boksen 

inn i X-boksen. 

 Modul Y bruker modulen Z for å utføre sin funksjon. Dette illustreres med 

den heltrukne pilen fra Y-boksen til Z-boksen. 

 Modul Y er bygd opp internt ved hjelp av modulene C og D, som holdes 

skjult for andre moduler. Dette illustreres ved å legge C-boksen og D-boksen 

inn i Y-boksen. 

 Det er X sin interne modul A som bruker Y-boksen, men ettersom modul A er 

skjult for omverdenen, er det for omverdenen X som bruker Y. Dette 

illustreres med den striplede linjen fra A-boksen til pilen fra X-boksen. 

 Det er X sin interne modul A som aksesseres gjennom variabelen K, men 

ettersom modul A er skjult for omverdenen, er det for omverdenen X som 
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tilbyr variabelen K. Dette illustreres med den striplede pilen fra K-pilen til A-

boksen. 

 Modul A er bygd opp internt ved hjelp av modulene L og R, som holdes 

skjult for andre moduler, også modul X. Dette illustreres ved å legge L-

boksen og R-boksen inn i A-boksen. 

 Det er X sin interne modul B som bruker Z-boksen, men ettersom modul B er 

skjult for omverdenen, er det for omverdenen X som bruker Z. Dette 

illustreres med den striplede linjen fra B-boksen til pilen fra X-boksen. 

 Det er X sin interne modul B som aksesseres gjennom variabelen M, men 

ettersom modul B er skjult for omverdenen, er det for omverdenen X som 

tilbyr variabelen M. Dette illustreres med den striplede pilen fra M-pilen til B-

boksen. 

 Det er Y sin interne modul D som bruker Z-boksen, men ettersom modul D er 

skjult for omverdenen, er det for omverdenen Y som bruker Z. Dette 

illustreres med den striplede linjen fra D-boksen til pilen fra Y-boksen. 

 Det er A sin modul L som bruker Y-boksen, men ettersom modul L er skjult 

for X, er det for X modul A som bruker Z. Dette illustreres med den striplede 

linjen fra L-boksen til pilen fra A-boksen. 

 Det er A sin interne modul L som aksesseres gjennom variabelen K, men 

ettersom modul L er skjult for X, er det for X modul A som tilbyr variabelen 

K. Dette illustreres med den striplede pilen fra den striplede pilen inn til L-

boksen. 

3.5.6 Oppgave 

 

Oppgave 7 – Progressiv integrering 

Med utgangspunkt i eksemplet i avsnitt 3.5.5, gi et forslag til rekkefølge for 

integrering og integrasjonstesting for den aktuelle komponenten. Begynn med f.eks. 

modul Z og forklar hvordan denne kan testes og dermed klargjøres for integrasjon, 

og fortsett så med gradvis integrering og integrasjonstesting inntil hele strukturen er 

integrert og testet. 

3.6 Oppgave 

 

Oppgave 8 - Utviklingsaktiviteter 

Indiker hvilken aktivitet (1 til 5) som omtales av beskrivelsen (A til E): 
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A. Etablerer den overordnede 

strukturen av programvare 

B. Vektlegger korrektheten av 

programkoden 

C. Kombinerer verifiserte 

programvarekomponenter 

D. Innebærer en iterativ prosess av 

elisitering, analyse, 

dokumentering og validering 

E. Gir informasjonen som er 

nødvendig for å implementere 

en programvarekomponent 

1. Spesifisering av 

programvarekrav 

2. Spesifisering av arkitektur og 

design av programvaren 

3. Design av 

programvarekomponenter 

4. Implementering av 

programvarekomponenter 

5. Integrering av programvaren 
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4 Sikring av programvare 

Sikring (eng: assurance) av programvare dreier seg om hvordan man sikrer at 

programvaren som utvikles oppfyller kravene, er sikker å ta i bruk, og for øvrig er 

egnet for hensikten. Det innebærer bruk av prosesser, metoder, teknikker og verktøy 

for aktiviteter relatert til testing, verifisering, validering, assessment, kvalitetssikring, 

etc. Mange av de ulike aktivitetene innebærer grundige undersøkelser av 

programvaren eller programvarekomponenten og tilhørende dokumentasjon, med 

sikte på å konkludere vedrørende korrekthet og RAMS-ytelse. Sikring av 

programvare produserer mye av bevisgrunnlaget som trengs i en 

sikkerhetsdemonstrasjon. 

Oppsummert innebærer sikring av programvare å sikre at 

 programvaren har den påkrevde oppførsel og ytelse, 

 leveransene fra hver utviklingsfase oppfyller krav og planer,  

 utviklingsprosessen oppfyller kravene til sikkerhetsintegritet, 

 programvaren opprettholder påkrevd RAMS-ytelse ved endringer, og at 

 potensielle feil i verktøy ikke uoppdaget påvirker resultatene på en 

sikkerhetsmessig uheldig måte. 

I dette kapitlet blir disse og andre oppgaver beskrevet i mer detalj, knyttet til 

eksperimenteringen med oppførselen av programvaren for å sjekke om den oppfører 

seg som forventet (avsnitt 4.1), demonstreringen av korrekt overgang fra en 

utviklingsfase til den neste (avsnitt 4.2), sjekkingen av programvaren mot kundens 

krav og forventninger (avsnitt 4.3), vurderingen av om programvaren er egnet for sin 

tiltenkte hensikt og påkrevd sikkerhetsintegritetsnivå (avsnitt 4.4), og 

kvalitetsstyringen relatert til programvaren (avsnitt 4.5). 

4.1 Testing 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til eksperimenteringen med oppførselen 

av programvaren for å sjekke om den oppfører seg som forventet. 

4.1.1 Hva er testing? 

Kort beskrevet er testing å eksperimentere med oppførselen av programvaren for å 

sjekke om den oppfører seg som forventet, dels for å demonstrere at spesifiserte krav 

er oppfylt og dels for å oppdage flest mulig av eventuelle systematiske feil som 

utilsiktet er blitt introdusert i utviklingen av programvaren. Testingen erstatter ikke 

en god utviklingsprosess, og skal således kun være en barriere mot feil som er 
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sluppet gjennom de barrierene som ligger i gode prinsipper for spesifisering, design 

og implementering av programvare. 

Eksperimenteringen utføres vanligvis dynamisk gjennom å eksekvere (kjøre) 

programvaren på valgte testtilfeller. Dette innebærer som regel å eksekvere 

programvaren på bestemte kombinasjoner av input eller stimuli, og sjekke om de 

resultatene programvaren produserer samsvarer med hva som er spesifisert. Virkelig 

testing forutsetter derfor både et eksekverbart program, og en spesifikasjon av hvilke 

test-case som skal utføres.  

Testing er en av flere komplementære tilnærminger til verifisering og validering av 

programvare. Det er derfor viktig at testingen planlegges slik at den oppfyller 

behovene i disse aktivitetene. For programvare med høye krav til 

sikkerhetsintegritet, vil verifisering og validering utføres av andre personer enn dem 

som er ansvarlig for å spesifisere og utføre testene. 

To grunnleggende utfordringer i forbindelse med testing er hvordan testtilfellene 

velges og når utført testing kan anses som tilstrekkelig. Testtilfellene skal velges slik 

at de er mest mulig representative for alle mulige kombinasjoner av input til 

programmet, og skal utføres i et tilstrekkelig omfang til at programvaren kan anses 

som uttestet for alle tenkelige muligheter. Det er imidlertid ikke alltid like lett i 

praksis å bedømme når dette er oppnådd.  

Testingens kritiske betydning for utviklingsprosessen forsterker behovet for en 

systematisk tilnærming basert på god planlegging og spesifisering av testingen. 

Dette er viktig for å kunne basere seg på testresultatene i vurderingen av hvorvidt 

programvaren og systemet det integreres med kan tas i bruk uten fare for 

sikkerheten eller at systemet på andre måter ikke oppnår påkrevd funksjonalitet eller 

ytelse. 

 

Testing 

Eksekvering av programvaren under kontrollerte forhold for å sjekke at programvarens 

oppførsel og ytelse er i samsvar med spesifiserte krav 

 

Testene innebærer at man sjekker det faktiske utfallet av eksekveringen av 

programvaren, mot det spesifiserte utfallet, for et antall testtilfeller. I hovedtrekk er 

fremgangsmåten å 

a) etablere en testspesifikasjon på basis av kravene til programvaren, 

b) velge passende testdekning for hver test, 

c) utføre de spesifiserte testene i den utstrekning den valgte testdekningen 

krever, og  
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d) bevise at de spesifiserte testene er blitt utført. 

Testing kan generelt ikke demonstrere fravær av feil i programvaren. Testing er å 

betrakte som et middel for å finne feil – ikke for å bevise at programvaren er feilfri. 

Tilliten til at programvare fungerer riktig øker imidlertid med antallet vellykkede 

tester, forutsatt at testingen ikke finner nye feil. 

Noen av de viktigste utfordringene i testing er: 

 Det fundamentale problemet å demonstrere fravær av feil 

 Testerens objektivitet 

 Balansen mellom «black-box» og «white-box» testing 

 Relasjonen mellom testing og verifisering 

 Suppleringen av dynamisk testing med mer analytiske, statiske tilnærminger 

 Muligheten for omtesting av programvare gjennom «omspilling» (playback) 

av testene 

 Testing av ikke-funksjonelle krav 

Testingen skal normalt planlegges, spesifiseres og utføres av den i prosjektet som er 

utpekt som Tester og/eller Integrerer, avhengig av testaktiviteten. Testing kan også 

utføres av andre roller i prosjektet dersom dette aksepteres av Verifiserer, som er 

ansvarlig for den samlede verifiseringen av programvaren. 

En person som har rollen som Tester eller Integrerer skal ikke ta del i selve 

programvareutviklingen, ettersom et ansvar for testobjektet kan påvirke Testers 

objektivitet. På den annen side kan, og kanskje til og med bør, personer involvert i 

utviklingen ta del i testingen hvis dette aksepteres av Verifiserer. 

Tester/Integrerer skal heller ikke ha rollen som Verifiserer, Validerer eller Assessor 

for testobjektet, ettersom dette svekker verdien av kontrollhierarkiet. Igjen er dette 

på grunn av nødvendigheten av objektivitet, denne gang av Verifiserer, Validerer 

eller Assessor, spesielt når det gjelder deres bedømmelse av komplettheten av 

testingen. 

Den som skal være ansvarlig for testingen, må ha kompetanse på en rekke forhold 

knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 15. 

Tabell 15: Testers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Bedømme utfallet av testene og identifisere 

relevante nye tester som ikke allerede er 

inkludert i testspesifikasjonene 

Kompetanse på området hvor testingen 

utføres 
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Utføre effektive og adekvate tester Kompetanse på relevante metoder og 

teknikker, og evnen til å velge dem som er 

mest hensiktsmessige for den planlagte 

testaktiviteten 

Identifisere aktuelle tester og rapportere 

testresultatene på en korrekt måte 

Evne til å utlede aktuelle tester fra 

testspesifikasjonene og vurdere 

testresultatene 

 

Testplaner og testprosedyrer bør etableres i en tidlig fase, i tilknytningen til 

etableringen av programvarekravene, og vedlikeholdes gjennom utviklingsfasene. 

Testing er ikke relatert til en spesifikk fase men til programvarens hele livsløp. 

Testing er relevant i mange utviklings- og kontrollaktiviteter, fra uformell testing 

utført av utvikleren av den enkelte komponent, til aksepttesting av komplett, 

integrert system i sin tiltenkte omgivelse. 

For systemer generelt, og programvare spesielt, må det forventes endringer senere i 

livsløpet. Relatert til disse endringene er de testingene som må utføres for å sikre at 

endringene utføres korrekt og ikke introduserer nye feil eller andre utilsiktede 

endringer. Det er derfor nødvendig å organisere testingen slik at det også gjøres 

kontroll mot mulige ”regresjoner” eller degraderinger av programvarens korrekthet 

senere i livsløpet, som et resultat av vedlikeholdsaktivitetene. En måte å gjøre dette 

på er å samle tidligere testtilfeller, verifiseringer og resultatene av disse i egne filer, 

slik at disse enkelt kan repeteres og kontrolleres i sammenheng med endringene og 

for hver ny utgivelse av programvaren. Eksempelvis bør programvaren for et 

sikringsanlegg på denne måten relativt enkelt kunne re-verifiseres etter mindre 

endringer i programkoden. Behovet for å legge til rette for regresjonstesting 

indikerer med andre ord betydningen av automatiserte, repeterbare tester, i 

motsetning til testing som krever en høy grad av menneskelig interaksjon.  

4.1.2 Aktiviteter 

Som nevnt i forrige avsnitt er testingen ikke knyttet til noen spesifikk fase i 

programvarens livsløp, og testaktiviteter vil derfor kunne være aktuelle mange 

steder i utviklingsprosessen. En slik integrering av testaktivitetene er viktig for å 

sikre samsvar med kravene underveis i utviklingen.  

Relatert til nivået i systemarkitekturen kan testing av programvare deles inn i testing 

av den enkelte programvarekomponent, testing av integrert programvare og testing av 

integrert programvare og maskinvare. I tillegg kommer testing av integrert system og 

aksepttesting, men dette utføres på systemnivå og klassifiseres derfor som 

systemtesting. 
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Integrasjonstestingen skal detektere feil i grensesnittene mellom komponenter, dvs. i 

måten komponenter samspiller på. Funksjonaliteten av hver komponent bør testes 

grundig før integrasjonen med andre komponenter testes. 

Integrasjonstestingen utføres enten inkrementelt eller som såkalt big-bang testing. 

Med inkrementell testing blir den integrerte programvaren testet på ulike trinn inntil 

hele programvaren er integrert. Med big-bang testing blir kun hele programvaren 

testet. 

En vanlig tilnærming til inkrementell testing er å teste nedenfra og opp, hvor 

komponentene på laveste nivå testes først, fulgt av integrering av disse 

komponentene og repetering av prosessen oppover i programvarehierarkiet. Det 

lønner seg vanligvis å starte med de komponentene som gir den funksjonaliteten 

som benyttes oftest. På den måten bidrar integrasjonstestingen optimalt til testingen 

av programvarens funksjonalitet. 

Testing baserer seg ofte på en funksjonsspesifikasjon, og omtales da gjerne som 

spesifikasjonsbasert testing, funksjonstesting eller black-box testing. Denne formen for 

testing bruker spesifikasjonene som en modell for hva som er korrekt funksjonalitet. 

For å få mest mulig adekvate tester, anbefales det å spesifisere kravene og testene 

samtidig. 

4.1.3 Metoder og teknikker 

Metoder og teknikker for testing av programvare kan klassifiseres som dynamisk 

testing/analyse, funksjonstesting, ytelsestesting, grensesnittesting og modellbasert testing.  

For å legge til rette for repetisjon av testing etter endringer av programvaren er det 

praktisk å benytte et verktøy som registrerer testtilfellene når de utføres og lagrer 

dem for senere omspilling. 

Dynamisk testing/analyse 

Metoder og teknikker for dynamisk testing/analyse inkluderer eksekvering av 

testtilfeller, modellering av ytelse, testing basert på bruk av ekvivalensklasser og 

inndeling av inputområdet, og strukturbasert testing. Ved testing av programvare av 

høy sikkerhetsintegritet, bør alle disse metodene og teknikkene brukes. 

Eksekvering av testtilfeller kan baseres på bruk av analyse av grenseverdier, feilgjetting 

eller ved å så feil inn i programvaren: 

 Eksekvering av testtilfeller på basis av analyse av grenseverdier innebærer 

eksekvering av programvaren for input som representerer parametergrenser 

(f.eks. 0), basert på erfaringen at feil ofte oppstår på disse grenseverdiene. 

Grenseverdiene er vanligvis inputverdier på grenser mellom såkalte 

ekvivalensklasser (se nedenfor). Gjennom å dele programvarens mulige input 



 
 

 

 

 

70 

 

 

 

 

inn i ekvivalensklasser, kan testene i prinsippet velges slik at alle 

grenseverdier er dekket av testtilfellene. Hvis programkoden er tilgjengelig 

for inspeksjon, kan de relevante inputverdiene i prinsippet identifiseres. Det 

er nyttig å ha en sjekkliste på alle typer grenseverdier man bør se etter. Det er 

også mulig å automatisere deler av prosessen. 

 Eksekvering av testtilfeller på basis av feilgjetting innebærer at programvaren 

testes for feil som er typiske for programvare i alminnelighet eller for den 

aktuelle typen programvare. Det anbefales å bruke sjekklister over typiske 

feil, som oppdateres kontinuerlig på basis av identifiserte feil. Teknikken må 

ikke forveksles med ad-hoc testing, hvor testingen utføres uten noen bestemt 

strategi for å designe testtilfellene. 

 Eksekvering av testtilfeller på basis av såing av feil inn i programvaren innebærer at 

man legger kjente feil inn i programvaren og ser om de valgte testtilfellene er 

i stand til å finne alle disse. Andelen av de sådde feilene som testingen finner, 

brukes som en indikasjon på antallet virkelige feil i programvaren. Selv om 

testingen skulle finne alle de sådde feilene, betyr det ikke nødvendigvis at 

testingen er god nok, ettersom både type og plassering av sådde feil må 

reflektere den statistiske fordelingen av de virkelige feilene. 

Ytelsesmodellering innebærer at man analyserer eller simulerer en modell av 

systemprosessene og deres interaksjon med hverandre for å sikre at spesifiserte 

ytelseskrav oppfylles. Avhengig av hvor kritisk det er at disse kravene kan 

demonstreres oppfylt, bør programvaren designes på en måte som legger til rette for 

modelleringen. Hvis ytelsesmodelleringen fokuserer kun på programvaren som 

sådan, uavhengig av plattformen den eksekveres på eller det overordnede systemet 

det benyttes i, vil analysene typisk utføres som en matematisk analyse av 

algoritmene eller datastrukturene programvaren benytter for å løse oppgavene. 

Denne typen analyser vil kunne gi svar på hvorvidt programvarene vil kunne 

håndtere store mengder data, f.eks. hvorvidt prosesseringstiden vil øke lineært, 

logaritmisk eller eksponentielt med mengden av data.  

Inputområdet for den aktuelle programvaren består av alle mulige kombinasjoner av 

verdier programvaren kan eksekveres for. En ekvivalensklasse består i denne 

sammenhengen av alle kombinasjoner av input som gir samme programeksekvering. 

Programvaren kan dermed testes for input som representerer hver sin 

ekvivalensklasse, der hver test er tilstrekkelig for hele ekvivalensklassen, og alle 

testene til sammen dekker hele inputområdet. Inndeling av inputområdet kan 

baseres dels på den interne programstrukturen og dels på spesifikasjonen. Bruk av 

både den interne strukturen og spesifikasjonen øker generelt sannsynligheten for å 

oppdage mulige feil. 
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Strukturbasert testing innebærer at testingen baseres på programstrukturen, spesielt 

forgreininger gjennom if-then-else, etc. Teknikken er velegnet for å oppfylle krav til 

testdekning: Hvis kravet er at testingen skal dekke alle programsetninger sikter 

testingen mot eksekvering av alle setninger; hvis kravet er at testingen skal dekke 

alle forgreininger sikter testingen mot at begge sider av hver forgreining eksekveres, 

etc. 

Funksjonstesting 

Metoder og teknikker for funksjonstesting inkluderer eksekvering av testtilfeller, 

prototyper/animering, analyse av grenseverdier, testing basert på bruk av 

ekvivalensklasser og inndeling av inputområdet, og prosess-simulering.  

Når ekvivalensklasser og inndeling av inputområdet benyttes for funksjonstesting, 

skjer inndelingen på basis av spesifikasjonen og ikke den interne programstrukturen. 

Tilnærmingene er ellers ganske like, men utfyller hverandre. Hvis den interne 

programstrukturen er tilgjengelig, bør derfor begge tilnærminger benyttes. 

Eksekvering av testtilfeller i forbindelse med funksjonstesting baseres gjerne på analyse 

av grenseverdier eller bruk av årsak-konsekvens-diagrammer (cause consequence 

diagrams). Testtilfellene kan spesifiseres gjennom å ta utgangspunkt i 

funksjonskravene og utlede mengden av testtilfeller som er nødvendig for å dekke 

all funksjonaliteten av det spesifiserte systemet. Tilnærmingen består i å modellere 

hvert funksjonskrav som et årsak-konsekvens-diagram som deretter konverteres til 

en beslutningstabell. De resulterende beslutningstabellene utgjør testtilfellene for 

funksjonstestingen mot kravene. 

Prototyping i forbindelse med funksjonstesting innebærer at det utvikles en prototype 

som implementerer kravene som skal testes. Teknikken vektlegger dermed 

spesifikasjonsfeil fremfor programmeringsfeil, hvilket er viktig ettersom mange feil 

introduseres på dette trinnet. Når testingen baseres på eksekverbare spesifikasjoner 

kalles teknikken også animering.  

Prosess-simulering som basis for funksjonstestingen innebærer at det utvikles en 

modell av systemet som skal kontrolleres, og at denne modellen brukes for testing av 

programvaren. På denne måten kan testingen simulere betingelser under SAT (site 

acceptance testing), og dermed forberede testingen i infrastrukturen. 

Funksjonstesting basert på prosess-simulering supplerer dermed FAT (factory 

acceptance testing) i laboratorium. 

Ytelsestesting 

Metoder og teknikker for ytelsestesting inkluderer stresstesting, responstiming og 

minnebegrensninger, og black-box testing mot ytelseskrav: 

 Stresstesting innebærer å teste programvaren med ekstremt høy belastning. 
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 Responstiming og minnebegrensninger innebærer analyse av gjennomsnittlig og 

worst-case ressurs- og tidsbruk for hver funksjon. 

 Black-box testing mot ytelseskrav supplerer testingen mot funksjonskrav. 

Grensesnittstesting 

Metoder og teknikker for grensesnittstesting inkluderer samme metoder og 

teknikker som for annen type testing. Både strukturell og funksjonell testing kan 

brukes, helst i kombinasjon. Grensesnittstesting skiller seg fra annen testing ved sitt 

fokus på grensesnittsvariabler og deres verdier, og på testing av prosedyrekall. 

Spesielt viktig er responsen på ukorrekte parameter-verdier og på gjenbruk av 

allerede eksisterende programvarekomponenter i nye anvendelser. 

Modellbasert testing 

Tabell 16 gir en beskrivelse av metoder og teknikker for modellbasert testing. 

Tabell 16. Modellbasert testing. 

Metode/teknikk Testing 

Datamodellering Testingen baseres på en modell av hvordan data 

representeres og brukes i programvaren, herunder hvilke 

dataobjekter som finnes og hvordan de er relatert til 

hverandre, med det formål å finne svar på hvorvidt 

programvaren manipulerer dataene slik det er spesifisert 

Dataflytdiagrammer Testingen baseres på en modell av dataflyten i programmet, 

med det formål å finne svar på om inputdataene 

transformeres til outputdata slik det er spesifisert 

Kontrollflytdiagrammer Testingen baseres på en modell av kontrollflyten i 

programmet, med det formål å finne svar på om det finnes 

mangler knyttet til eksekveringen av programmet, for 

eksempel om det finnes programkode som aldri vil kunne bli 

eksekvert 

Endelige tilstandsmaskiner Testingen baseres på en modell av programmets kontrollflyt 

i form av tilstander, input og output, og overgangen mellom 

disse tilstandene, uavhengig av programmets faktiske 

kontrollflyt. Testingen benytter modellen som en 

spesifikasjon av hvordan programvaren skal oppføre seg 

Petri-nett Testingen baseres på en modell av programmets 

informasjons- og kontrollflyt i form av synkrone og 

asynkrone hendelser. Modellen benyttes som spesifikasjon 

av et systems oppførsel, men tillater mer kompakte grafiske 

representasjoner enn endelige tilstandsmaskiner 
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Beslutningstabeller Testingen baseres på tabeller som viser sammenhengen 

mellom Boolske programvariabler. Samme informasjon kan 

alternativt representeres i utsagnslogikk 

Formelle metoder Testingen baseres på en modell i et formelt 

spesifikasjonsspråk. Modellen omfatter både programvaren 

og egenskapene som skal testes, der egenskapene typisk 

formuleres som invarianter som programvaren alltid skal 

tilfredsstille 

Ytelsesmodellering Testingen baseres på en modell av programvareprosessene 

og hvordan de samvirker med hverandre, med det formål å 

vise at programvaren vil ha den nødvendige kapasitet til å 

oppfylle ytelseskravene 

Prototyping/animering Testingen baseres på en prototype eller eksekverbar 

spesifikasjon, med det formål å teste om de spesifiserte 

kravene tilfredsstiller ønsker og forventninger til 

programvaren før den utvikles 

Strukturdiagrammer Testingen baseres på en hierarkisk beskrivelse (tre-struktur) 

av de forskjellige delene av programvaren, med det formål å 

teste transformasjonen av data 

Sekvensdiagrammer Testingen baseres på en modell av hvordan 

programvareprosesser eller komponenter samvirker, med 

det formål å teste interaksjonen 

 

4.1.4 Dokumentasjon 

Testingen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 17. 

Tabell 17. Dokumentasjon av testing. 

Hva Hvor 

Planlegging Ettersom hensikten er å understøtte verifiseringen av programvaren, bør 

testaktivitetene planlegges i verifiseringsplanen for programvaren. Ansvarlig 

for planen er verifisereren som har ansvaret for verifiseringen av 

programvaren som helhet 

Spesifisering I testspesifikasjonen for testobjektet (for eksempel for en 

programvarekomponent). Testspesifikasjonen skal dokumentere alle 

relevante aspekter ved testingen, herunder målsettingen med testene, 

testomgivelse og testutstyr, testkriterier og påkrevd testdekning, personell, 

etc. 

Rapportering I testrapporten for testobjektet. Testrapporten skal dokumentere at testene 
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har vært gjennomført som planlagt og spesifisert. Testtilfellene og resultatene 

bør registreres på en form som tillater senere analyse og repetisjon, helst ved 

hjelp av automatiserte midler 

  

4.1.5 Eksempel 

Gitt følgende svært enkle programavsnitt: 

read(x);  

read(y); 

if x > 0 

then write(“1”) 

else write(“2”)  

endif; 

if y > 0 

then write(“3”) 

else write(“4”) 

endif; 

Programmet leser først inn variablene x og y, og skriver ut «13» hvis x og y er større 

enn 0, «14» hvis x er større enn 0 og y ikke er større enn 0, osv. 

Ettersom programavsnittet har to enkle if-tester som utføres i sekvens, har 

eksekveringen av programavsnittet fire mulige forgreininger. Følgende to testtilfeller 

dekker til sammen alle programsetninger og alle fire forgreininger: 

 x=-13, y=51 

 x=2, y=-3 

Sjekk så følgende litt mer kompliserte programavsnitt: 

read(x);  

read(y); 

if x <> 0  

then y:=5 

else y:=y-x 

endif; 

if y > 1 

then y:=y/x 

else y:=0 

endif; 

Programmet tilordner ny verdi til variabelen y i to omganger, og gir som i 

foregående eksempel fire mulige forgreininger av programeksekveringen. 

Testtilfellene  

 x=0, y=1 

 x=1, y=3 
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dekker til sammen alle programsetninger og alle fire forgreininger, men lykkes ikke å 

avdekke faren for deling på 0. 

Et godt analyseverktøy vil kunne gi assistanse i å identifisere slike potensielle 

feilkilder og eventuelle andre mistenkelige deler av programmet (for eksempel 

y:=y-x i eksemplet over – leseren oppfordres til å finne ut hvorfor1). 

4.1.6 Oppgave 

 

Oppgave 9 – Metoder og teknikker for dynamisk testing/analyse 

Indiker hvilken metode/teknikk for dynamisk testing/analyse (1 til 5) som passer til 

beskrivelsen (A til E): 

 

A. Eksekvering av programvaren 

for input som representerer 

ulike delmengder av 

inputområdet 

B. Analyse eller simulering av en 

modell av systemprosessene og 

interaksjonen mellom disse 

C. Eksekvering av programvaren 

for input som representerer 

parametergrenser 

D. Innlegging av kjente feil i 

programvaren og sjekking av 

om de valgte testene finner 

disse 

E. Sjekking av programvaren for 

typiske feil 

1. Eksekvering av testtilfeller på 

basis av analyse av 

grenseverdier 

2. Eksekvering av testtilfeller 

basert på feilgjetting 

3. Eksekvering av testtilfeller på 

basis av feilsåing 

4. Ekvivalensklasser og inndeling 

av inputområdet 

5. Ytelsesmodellering 

 

 

                                                      

 

 

 
1 If-testen impliserer at x=0 slik at else-greinen lar y være uendret – hvilket gir grunn til å 

mistenke at programmereren har hatt noe annet i tankene og derfor har programmert feil. 
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4.2 Verifisering 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til demonstreringen av korrekt overgang 

fra en utviklingsfase til den neste. 

4.2.1 Hva er verifisering? 

Verifisering av programvare kan forstås dels som demonstrering av korrekt 

overgang fra en utviklingsfase til den neste, og dels som eksperimentering og 

analyse av programvaren. EN 50126 assosierer verifiseringsaktivitetene til 

livsløpsfasene (den første tolkningen), mens metodene og teknikkene som påkreves 

for disse aktivitetene forstås i retning av eksperimentering og analyse (den andre 

tolkningen). Med et slikt perspektiv, blir hensikten med verifiseringen av 

programvaren å demonstrere at leveransene fra en gitt fase er korrekte, komplette og 

konsistente, og midlene for å gjøre dette er et sett av metoder og teknikker for 

generell eksperimentering og analyse av programvaren. 

Generelt skal verifiseringen sikre at det som produseres i de ulike fasene samsvarer 

med kravene. En verifiseringsaktivitet utføres i prinsippet alltid på et objekt, f.eks. en 

designspesifikasjon, og alltid mot bestemte krav. Ettersom det vil være mange slike 

aktiviteter i et prosjekt, vil verifiseringen være å betrakte som en samling av slike 

aktiviteter. Hensikten med den enkelte verifiseringsaktivitet er å demonstrere at det 

aktuelle objektet slik det er utformet er i samsvar med disse kravene, f.eks. at 

designspesifikasjonen samsvarer med den spesifiserte systemarkitekturen. For at 

resultatet av verifiseringsaktiviteten skal kunne brukes må den ha vært utført på et 

veldefinert objekt – for eksempel en gitt versjon av designspesifikasjonen, og mot 

velspesifiserte krav – for eksempel en gitt versjon av systemarkitekturspesifikasjonen. 

Identiteten av verifiseringsobjektet, og av kravene og kriteriene objektet har vært 

verifisert mot, må gå frem av verifiseringsrapporten, slik at det i ettertid ikke skal 

være noen tvil om hva som faktisk er verifisert og om de verifiseringsaktivitetene 

som legges til grunn for senere aktiviteter faktisk er gyldige.  

 

Verifisering 

Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at output fra en spesifikk utviklingsfase 

oppfyller kravene til denne fasen med hensyn til kompletthet, korrekthet og konsistens 

 

Korrekthet betyr i denne sammenheng vanligvis funksjonell korrekthet, basert på 

antakelsen at det finnes en spesifikasjon av hva som er ønsket funksjonalitet av 

programvaren og en måte å demonstrere at programvaren har denne 

funksjonaliteten.  

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 
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a) etablere en verifiseringsplan på basis av nødvendig dokumentasjon, 

b) utføre de planlagte aktivitetene, understøttet av de planlagte testaktivitetene, 

og 

c) bevise at de planlagte aktivitetene er utført. 

Noen av de viktigste utfordringene i verifisering er: 

 Begrepene korrekthet og ekvivalens 

 Optimal utnyttelse av verifiseringsaktivitetene, med hensyn til både 

oppgavens kompleksitet og behovet for å kontrollere kostnadene 

 Effektiv bruk av formelle metoder 

 Relasjonen til testing og validering 

 Mulighetene til å automatisere deler av verifiseringen 

 Avhengigheten av pålitelig, sporbar informasjon 

 Nødvendigheten av å koordinere utviklingen av testplaner og 

verifiseringsplaner, samtidig som Verifiserers uavhengighet ivaretas 

 Verifiseringens effektivitet med hensyn til å fange opp feil som ikke ble 

avdekket gjennom testing 

Verifiseringen skal planlegges, spesifiseres og utføres av den i prosjektet som er 

utpekt som Verifiserer. Verifiseringplanen skal beskrive roller og ansvar til dem som 

er involvert i verifiseringen. En person som har rollen som Verifiserer skal ikke ta del 

i selve programvareutviklingen eller ha rollen som Tester, Integrerer eller Assessor 

av programvaren. 

Verifiseringen bør planlegges i en tidlig fase av prosjektet, sammen med andre 

planleggingsaktiviteter (for programvaren), med de iterasjoner som er nødvendig for 

å reflektere spesifikasjonene og faktiske verifiseringsbehov. Slike iterasjoner kan 

være nødvendige ettersom noen detaljer kan måtte utsettes til de faktiske 

verifiseringsbehovene blir tydeligere. Verifisering utføres så snart en output fra en 

utviklingsfase er klar for kontroll, som beskrevet i verifiseringsplanen. 

For programvare med høye krav til sikkerhetsintegritet vil verifiseringsaktivitetene 

utgjøre en stor andel av utviklingskostnadene, og bør derfor planlegges både med 

hensyn på å utføre en tilstrekkelig verifisering og på behovet for å kontrollere 

kostnadene i forbindelse med dette. 

Den som skal implementere komponenten, må ha kompetanse på en rekke forhold 

knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 18. 
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Tabell 18. Verifiserers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Bedømme verifiseringsresultatene og 

identifisere gap i verifiseringen 

Domenekunnskap 

Utføre effektive og hensiktsmessige 

verifiseringer 

Prosesser, metoder, teknikker og verktøy for 

verifisering, og utvelgelse av dem som er 

best egnet for den planlagte 

verifiseringsaktiviteten 

Utføre verifiseringsaktivitetene og 

rapportere dem på en korrekt måte 

Utledning av verifiseringstyper med 

utgangspunkt i spesifikasjonene, og 

vurdering av resultatene 

 

4.2.2 Aktiviteter 

Verifisering av programvare utføres på programvarekrav, programvarearkitektur og 

–design, programvarekomponenter, programkode, integrasjon av programvare, og 

integrasjon av maskinvare og programvare. Generelt innebærer verifiseringen å 

demonstrere, gjennom analyse og/eller testing, at output fra en utviklingsfase er 

korrekt, komplett og konsistent med input til utviklingsfasen. Verifisering av design 

involverer typisk gjennomgang, formell verifisering, prototyping, etc. Verifisering av 

programkode involverer typisk bruk av både statiske og dynamiske teknikker. Tre 

viktige ting i forbindelse med verifisering av programkode er å vise at den 

tilfredsstiller valgte kodestandarder, at den gir en korrekt implementering av 

designet, og at den håndterer avvikssituasjoner. 

Viktig for forståelsen av verifisering er hvordan den er relatert til testing på den ene 

siden og til validering på den andre: 

Ettersom verifisering ofte utføres i form av testing, blandes de to typene aktiviteter 

ofte sammen. Testing er ikke den eneste fremgangsmåten i verifisering, og vil 

generelt heller ikke være tilstrekkelig for en fullstendig verifisering. Testing må 

derfor heller betraktes som en av flere tilnærminger til verifisering, og suppleres med 

andre verifiseringsaktiviteter. Det innebærer imidlertid at testaktivitetene bør 

planlegges, spesifiseres og utføres på en slik måte at de understøtter verifiseringen. 

Verifiseringen kan betraktes både som en komplettering og understøtting av 

valideringen, ved at valideringen ser på hvorvidt den riktige programvaren 

produseres snarere enn hvordan den produseres. Det å følge riktig prosess 

(verifisering) er ikke nok til å sikre at riktig programvare produseres (validering), 

særlig ikke hvis spesifikasjonen ikke er korrekt. Samtidig vil det, som med 

verifisering vs. testing, være aktuelt å utføre bestemte verifiseringsaktiviteter for å 
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understøtte valideringen. Verifisering bør således heller betraktes som en input til 

valideringen. Det er denne forståelsen av verifisering som legges til grunn i 

revideringen av CENELEC-normene. 

4.2.3 Metoder og teknikker 

Metoder og teknikker for verifisering av programvare inkluderer formell bevisføring, 

statisk analyse, metrikker, sporbarhet, feileffektanalyse, og testdekning. 

Formell bevisføring 

Verifisering basert på formell bevisføring innebærer bruk av matematiske modeller 

og metoder for å bevise korrekthet uten å eksekvere programvaren. Metoder for 

formell bevisføring har sitt matematiske grunnlag innenfor disipliner som logikk, 

algebra, mengdelære, etc. Metodene baserer seg på bruk av et formelt 

spesifikasjonsspråk (Z, VDM, Petri-nett, algebraisk spesifikasjon, etc.) og forskjellige 

bevisteknikker.  

Bruk av formelle metoder i utvikling av programvare innebærer generelt å formulere 

spesifikasjoner og design i en formell, matematisk notasjon med veldefinert syntaks 

og semantikk, samt å utføre verifisering gjennom formell, logisk resonnering om 

utsagn formulert i denne notasjonen. Bruk av formelle metoder er ofte begrenset til 

spesifiseringen av funksjonelle krav, hvilket er verdifullt i seg selv siden det gjør det 

enklere å oppdage og rette tvetydigheter, manglende kompletthet og interne 

selvmotsigelser i spesifikasjonen. Når de benyttes i design av programvare, gjør 

formelle metoder det enklere å oppdage feil i omformingen av kravene ned til kode. 

På grunn av disse fordelene kan formelle metoder betraktes som en tilnærming for å 

forhindre feil gjennom rigorøs bygging av korrekthet inn i programvaren. 

På tross av sitt ry for å produsere feilfri programvare, blir formelle metoder ofte 

betraktet som for tidkrevende, kostbart og vanskelig å bruke i praksis. For 

sikkerhetskritisk programvare er bildet annerledes. Selv om bruk av formelle 

metoder ikke kreves av eksisterende standarder, blir det vanligvis anerkjent at de 

utgjør solid evidens for korrekthet, hvilket spiller en viktig rolle i 

sikkerhetsdemonstrasjon. Denne evnen skyldes i stor grad sporbarheten som ligger 

implisitt i de formelle bevisene. 

Statisk analyse 

Verifisering basert på statisk analyse inkluderer metoder og teknikker som analyse 

av grenseverdier, sjekklister, kontrollflytanalyse, dataflytanalyse, feilgjetting, og 

gjennomgang.  

Statisk analyse basert på analyse av grenseverdier tilsvarer dynamisk analyse, men 

uten å eksekvere programvaren. Analysen utføres i stedet normalt gjennom 



 
 

 

 

 

80 

 

 

 

 

kodeinspeksjon, med fokus på typiske programmeringsfeil knyttet til grenseverdier, 

herunder bruk av datatabeller utenfor indeksområdet, feil start/stopp-verdier i 

løkker, og varianter av bruk av 0 (divisjon med 0, bruk av tomme lister, etc.). 

Statisk analyse basert på bruk av sjekklister er en form for systematisk undersøkelse 

av verifiseringsobjektet med utgangspunkt i spørsmål relevante for programvare 

generelt eller for den konkrete applikasjonen. Analysen utføres av en person eller 

arbeidsgruppe som går gjennom en sjekkliste. Hensikten med sjekklisten er å legge 

til rette for analysen, uten å eliminere behovet for kritisk vurdering. Vurderingene 

dokumenteres på en slik måte at de kan brukes som evidens fra verifiseringen. 

Statisk analyse basert på kontrollflytanalyse og dataflytanalyse har som formål å 

oppdage svakheter og feil i programstrukturen. Analysen krever tilgang til 

programkoden og bruk av et automatisk analyseverktøy som er i stand til å 

identifisere mistenkelige deler av programkoden.  

Statisk analyse basert på feilgjetting innebærer analyse av programvarens 

funksjonalitet med sikte på å fjerne typiske feil. Verifiseringen baseres på Verifiserers 

egen erfaring og intuisjon, kombinert med kunnskap om den aktuelle programvaren, 

gjerne supplert med sjekklister. 

Statisk analyse basert på gjennomgang innebærer inspeksjon av 

programvarearkitektur, design, programkode, e.l. for å sikre at kravene til 

programvaren blir oppfylt. Analysen gjennomføres ved å gå gjennom designet eller 

programmet og diskutere de løsningene som er valgt. 

Metrikker 

Metrikker kan klassifiseres i henhold til forskjellige kvalitetskarakteristika for 

produkt og prosess. Relevante metrikker innenfor programvareteknikk inkluderer 

metrikker for måling av funksjonell kompleksitet, kodekompleksitet, kodestørrelse, 

modularitet/struktur, sviktrate, stabilitet, feil, feilelimineringsstrategier, innsats, 

tilbakemeldinger fra kunder, og kvalitetskostnader. Metrikker kan også benyttes i 

evaluering av prosessforbedringsmuligheter og for å sammenlikne alternative 

metoder og prosesser. 

Sporbarhet 

Kravsporing er relatert til behovet for å kunne demonstrere at kravene er korrekt 

implementert. For programvareutvikling, vil kravsporing sammen med 

verktøystøtte for verifisering av korrekt design og automatisert kodegenerering 

kunne vesentlig redusere avstanden mellom spesifikasjon og kode, og således 

forenkle verifiseringen av at kravene er korrekt implementert. 
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To vanlige sporbarhetsteknikker er sporbarhetstabeller og sporbarhetslister. En 

alternativ tilnærming er bruk av en trestruktur som representerer endringshistorien. 

Krav bør kunne spores både forover og bakover gjennom deres livsløp. 

Av spesiell viktighet for verifisering er sporbarheten mellom krav, testspesifikasjon 

og testrapport. Sporbarheten fra krav til testspesifikasjon videreføres fra 

testspesifikasjon til testrapport. Hovedkriteriet for sporbarheten og komplettheten av 

testrapporten er at hvert krav skal kunne spores frem til resultatet av testingen av 

dette kravet. 

Håndtering av konfigurering og sporbarhet er nært beslektede aktiviteter, noe som 

er spesielt tydelig i forbindelse med håndtering av endringer. Generelt vil begge 

deler betraktes som deler av de samme, vanligvis i den forstand at håndtering av 

sporbarhet betraktes som en del av konfigurasjonsstyringen. 

Feileffektanalyse 

Analyse av hvilke effekter feil har på programvaren utføres vanligvis ved at et 

uavhengig team gjør en gjennomgang av programvaren. Analysen har som siktemål 

dels å avdekke programvarefeil og dels å forbedre programvarens robusthet. 

Fremgangsmåten er å vurdere kritikaliteten av den enkelte programvarekomponent, 

foreslå tiltak for å oppdage feil og øke robustheten, og evaluere omfanget av 

valideringen som bør utføres. 

Testdekning 

Testdekning (eng: test coverage) er relatert til såkalt ”white-box”, eller strukturert, 

testing. Ettersom innholdet av modulen er åpen for testeren ved slik testing, kan den 

interne strukturen av programmet benyttes til å velge de data som skal benyttes for 

testingen. På den måten kan testeren velge testcase som i størst mulig grad dekker de 

mulige eksekveringene av programvaren. Begrepet testdekning benyttes for å 

beskrive på hvilken måte og i hvilken grad testcasene dekker disse eksekveringene, 

og kan dermed også benyttes som en spesifikasjon av krav til testingen. 

Det finnes en rekke forskjellige tilnærminger til testdekning, relatert til hva 

komplettheten av testingen vurderes mot. Den enkleste tilnærmingen til testdekning 

er basert på programsetninger, hvor testcasene vurderes utfra hvorvidt de sikrer at 

hver programsetning eksekveres i en eller flere tester. Mer sofistikerte tilnærminger 

baserer seg i stedet på forgreininger i programmet, sammensatte betingelser i disse 

forgreiningene (slik at alle kombinasjoner av enkeltbetingelser testes ut), eller mulige 

eksekveringsveier gjennom programmet. 

Bruk at testdekning er nært knyttet til strukturell (white-box, kode-basert) testing, og 

krever derfor innsyn i programmet, herunder hvilke betingelser som brukes i 

forgreininger i denne (eksempelvis if-then-else-konstruksjoner). For programvare 
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med høye krav til sikkerhetsintegritet, bør testdekningen baseres på kriterier som er 

sterkere enn dekning av programsetinger, og helst en kombinasjon av minst to 

kriterier. 

4.2.4 Dokumentasjon 

Verifiseringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 19. 

Tabell 19: Dokumentasjon av verifisering. 

Hva Hvor 

Planlegging I verifiseringsplanen for programvaren, der alle kriterier, strategier, 

teknikker og verktøy som skal benyttes i verifiseringen dokumenteres og 

begrunnes 

Spesifisering Verifiseringsaktivitetene kan vanligvis spesifiseres tilfredsstillende gjennom 

verifiseringsplanen og spesifikasjonen av testene som skal understøtte disse 

aktivitetene 

Rapportering I verifiseringsrapporten for programvaren 

 

4.2.5 Oppgave 

 

Oppgave 10 - Verifiseringsmetoder 

Indiker hvilken verifiseringsmetode (1 til 6) som passer til stikkordet (A til F): 

 

A. Sammensatte betingelser 

B. Kravenes endringshistorie 

C. Z, VDM 

D. Uavhengig gjennomgang 

E. Kodekompleksitet 

F. Kontrollflytanalyse 

1. Formell bevisføring 

2. Statisk analyse 

3. Metrikker 

4. Sporbarhet 

5. Feileffektanalyse 

6. Testdekning 
 

 

4.3 Validering 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til sjekkingen av programvaren mot 

kundens krav og forventninger. 
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4.3.1 Hva er validering 

Validering kan betraktes som de delene av utviklingsprosessen hvor programvaren 

sjekkes mot kundens krav og forventninger. Selv om dette typisk forbindes med de 

siste livsløpsfasene før systemaksept, er det viktig at validering også utføres i 

tidligere faser, i forbindelse med spesifisering av krav eller når kun deler eller 

prototyper av programvaren er utviklet. Hensikten med å utføre validering i tidlige 

faser er å legge til rette for at feil og mangler oppdages så tidlig som mulig, helst før 

de introduseres i kravspesifikasjonene. Valideringen i de senere livsløpsfasene 

utføres når integreringsaktivitetene har gitt et system som kan testes realistisk i sitt 

driftsmiljø. Feil som oppdages på dette trinnet innebærer imidlertid betraktelig 

omarbeidelse og tilbakesporing av utviklingsprosessen. Et av de viktigste tiltakene 

for å redusere antallet slike feil er å validere spesifikasjoner og design før disse 

brukes som basis for påfølgende utviklingsaktiviteter.  

 

Validering 

Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at programvaren er utviklet i henhold til 

spesifisert sikkerhetsintegritetsnivå, oppfyller programvarekravene, og er egnet for sin 

tiltenkte anvendelse 

 

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 

a) etablere en valideringsplan på basis av nødvendig dokumentasjon, 

b) utføre de planlagte aktivitetene, og 

c) bevise at de planlagte aktivitetene er utført. 

Noen av de viktigste utfordringene i validering er: 

 Relasjonene til Verifiserer og Assessor 

 Involvering av relevante personer i de ulike delene av valideringen 

 Tilstrekkeligheten av valideringsaktivitetene  

 Konstrueringen av hensiktsmessige aksepttester og –kriterier 

 Validering av kravene 

Planlegging, spesifisering og utføring av valideringen skal gjøres av den i prosjektet 

som er utpekt som Validerer. En person med denne rollen skal i likhet med Verifiserer 

ikke ta del i selve programvareutviklingen eller ha rollen som Tester, Integrerer eller 

Assessor av programvaren.  

Validering av en kravspesifikasjon vil typisk involvere personer fra forskjellige 

organisasjoner eller deler av en organisasjon, med forskjeller i roller, perspektiver, 
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kompetanseområder, etc. For komplekse systemer har ikke nødvendigvis noen av 

disse personene fullstendig innsikt i hele systemet. Validerer må derfor involvere de 

relevante personene i de relevante delene av valideringen, og sikre at de forskjellige 

valideringsaktivitetene til sammen gir en validering av hele spesifikasjonen. 

Den som skal gjøre validering, må ha kompetanse på en rekke forhold knyttet til de 

ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 20. 

Tabell 20. Validerers oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Bedømme resultatene fra verifisering og 

validering, og identifisere eventuelle gap 

Domenekunnskap 

Bedømme om spesifikasjon, arkitektur og 

design tilfredsstiller 

systemsikkerhetskravene 

Sikkerhetsutfordringer knyttet til 

applikasjonen 

Utføre effektive og hensiktsmessige 

valideringer 

Prosesser, metoder, teknikker og verktøy for 

validering, og utvelgelse av dem som er best 

egnet for den planlagte 

valideringsaktiviteten 

 

Valideringen bør planlegges i en tidlig fase av prosjektet, sammen med andre 

planleggingsaktiviteter (for programvaren). Det kan være nødvendig å utsette den 

detaljerte planleggingen av valideringen til etter at kravspesifikasjonen for 

programvaren er etablert. Valideringen bør utføres i forbindelse med utarbeidelse av 

kravspesifikasjonen, deretter underveis i utviklingen for å sikre at den riktige 

programvaren utvikles (f.eks. samsvar med SIL-krav), og til slutt som en egen 

valideringsfase etter integreringen av programvaren. 

4.3.2 Aktiviteter 

Valideringen skal demonstrere gjennom gjennomgang, analyse, og/eller testing at alle 

programvarekravene er spesifisert, implementert, testet og oppfylt som påkrevd for det 

spesifiserte sikkerhetsintegritetsnivået. Denne aktiviteten vil typisk identifisere en rekke 

feil og mangler som ble introdusert i kravspesifikasjonen eller senere utviklingsfaser. 

For sikkerhetsrelatert programvare er det naturligvis spesielt viktig å avdekke hvilke 

sikkerhetsmessige konsekvenser dette kan ha. En viktig valideringsoppgave er 

derfor å evaluere den sikkerhetsmessige betydningen av alle feil og mangler.  

Hvorvidt programvaren er sikkerhetsmessig egnet, valideres gjennom å demonstrere 

at spesifikasjonene av programvaren tilfredsstiller sikkerhetskravene til systemet 

programvaren er en del av. Ettersom en slik demonstrasjon typisk vil baseres på testing 

mot disse kravene, må valideringen også demonstrere at testspesifikasjonen for den 
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samlede programvaren reflekterer kravspesifikasjonen og for øvrig kontrollere at 

verifiseringsprosessen er komplett. 

Validering supplerer verifisering ved at verifisering fokuserer mer på måten 

programvaren er produsert på enn på hvorvidt den riktige programvaren er 

produsert. Verifisering er input til valideringen, men valideringen skal også 

bedømme komplettheten av verifiseringene. Relatert til formell verifisering 

(verifisering basert på bruk av formelle bevis), er validering nødvendig for å sikre at 

riktige aksiomer, egenskaper og begrensninger er etablert og korrekt formalisert. 

4.3.3 Metoder og teknikker 

Metoder og teknikker for validering av programvare inkluderer statisk analyse, 

dynamisk analyse, årsak-konsekvens-diagrammer, hendelsestreanalyse, 

feileffektanalyse, etc. Simulering og modellering supplerer ofte valideringsprosessen, 

men vil normalt ikke betraktes som fullgod erstatning for gjennomgang, analyse og 

testing. I kravetableringsfasen utføres valideringen vanligvis gjennom forskjellige 

former for gjennomgang av kravene, med bruk av sjekklister for de ulike kriteriene 

spesifikasjonen vurderes opp mot. 

Statisk og dynamisk analyse 

Validering basert på statisk analyse av programvaren involverer vanligvis 

inspeksjon og gjennomgang, og i noen tilfeller formell verifisering. Validering basert 

på dynamisk analyse av programvaren involverer eksekvering av programvaren på 

testtilfeller. 

Årsak-konsekvens-diagrammer og hendelsestreanalyse 

Validering basert på årsak-konsekvens-diagrammer eller hendelsestreanalyse 

innebærer analyse av programvaren med hensyn på sekvenser av hendelser som ut 

fra kombinasjoner av innledende hendelser kan lede til en (uønsket) konsekvens. 

Feileffektanalyse 

Validering basert på feileffektanalyse kan betraktes like mye som en metode for å 

indikere valideringsbehov, som en valideringsmetode i seg selv. 

Valideringsbehovene for ulike programvarekomponenter baseres på evaluering av 

kritikaliteten av hver komponent. 

Simulering 

Validering basert på simulering utføres gjerne ved å eksekvere spesifikasjonene 

gjennom en prosess kalt animering, med sikte på å demonstrere bestemte egenskaper 

ved spesifikasjonene. Dette kan benyttes for å sjekke om kundens forventninger er 

oppfylt før spesifikasjonen brukes som basis for design og implementering. Senere i 

utviklingen kan simulering baseres på programkoden, typisk i form av 
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scenariobasert testing. Mens animering understøtter etableringen av en korrekt 

spesifikasjon, understøtter scenariobasert testing demonstrasjonen av at det er det 

ønskede systemet som utvikles. Scenariobasert testing er begrenset i den forstand at 

den ikke nødvendigvis dekker uvanlige eller abnorme situasjoner, feil bruk av 

systemet, etc., og bør derfor benyttes kun som et supplement til andre 

valideringsteknikker. 

Modellering 

Validering basert på modeller innebærer at det lages en modell av systemet eller 

systemomgivelsen programvaren inngår i, som brukes for å gi innsikt i forskjellige 

aspekter av systemet. Modellering brukes ofte i en tidlig fase av utviklingen for å 

legge til rette for etablering og validering av kravene. 

4.3.4 Dokumentasjon 

Valideringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 21. 

Tabell 21: Dokumentasjon av validering. 

Hva Hvor 

Planlegging I valideringsplanen for programvaren, der det identifiseres hvilke steg som 

er nødvendig for å demonstrere at krav, arkitektur og design oppfyller 

sikkerhetskravene til systemet og er korrekt implementert i programvaren 

som tas i bruk 

Spesifisering Valideringsaktivitetene kan vanligvis spesifiseres tilfredsstillende gjennom 

valideringsplanen og spesifikasjonen av testene som skal understøtte disse 

aktivitetene 

Rapportering I valideringsrapporten for programvaren, der alle kjente feil og mangler ved 

programvaren identifiseres og hvilken betydning disse har beskrives 

 

4.3.5 Eksempel 

Figur 18 viser et enkelt eksempel på formen på en årsaks-konsekvensanalyse. 
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Figur 18. Årsaks-konsekvensanalyse. 

Hensikten er å identifisere mulige sekvenser av hendelser som starter med 

innledende hendelser og utvikler seg til mulige konsekvenser. Denne type analyser 

supplerer risikoanalyseteknikker som FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) og 

FTA (Fault Tree Analysis) gjennom sin egnethet for å håndtere sekvensielle 

avhengigheter. Brukes typisk i kombinasjon med FTA gjennom å bruke feiltrær til å 

identifisere betingelsene. 

Resultatet av årsaks-konsekvensanalysen omgjøres gjerne til en tabell over 

kombinasjoner av betingelser som kan lede til uønskede konsekvenser og som 

programvaren derfor bør testes ut på. Testingen vil dermed kunne gi svar på 

hvorvidt de ulike scenarioene blir håndtert tilfredsstillende av programvaren. 

4.3.6 Oppgave 

 

Oppgave 11 – Valideringsmetoder 

Indiker hvilken valideringsmetode (1 til 5) som passer til beskrivelsen (A til E): 

 

A. Bruker en modell av systemet 

eller systemomgivelsen 

B. Evaluerer kritikaliteten av hver 

programvarekomponent 

1. Årsak-konsekvens-diagrammer 

2. Feileffektanalyse 

3. Simulering 

4. Modeller 
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C. Analyserer programvaren med 

hensyn til sekvensen av 

hendelser 

D. Eksekverer spesifikasjonen for å 

demonstrere forskjellige 

aspekter ved den 

E. Utføres typisk som scenario-

basert testing 

5. Animering 

 

 

4.4 Assessment 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til vurderingen av om programvaren er 

egnet for sin tiltenkte hensikt og påkrevd sikkerhetsintegritetsnivå. 

4.4.1 Hva er assessment? 

Assessment av programvare fokuserer på etableringen av den nødvendige tillit til at 

programvaren er egnet for sin tiltenkte hensikt og påkrevd sikkerhetsintegritetsnivå. 

Dette bør omfatte både prosess og produktkvalitet, og baseres på konkret 

bevisgrunnlag fra utviklings- og sikringsaktivitetene. Assessoren må være godt 

orientert om aktivitetene som ble utført for å produsere dette bevisgrunnlaget, 

samtidig som Assessors uavhengighet ivaretas. 

 

Assessment 

Analyse som tar sikte på å fastslå om programvaren og assosierte artefakter (prosesser, 

dokumentasjon, etc.) oppfyller spesifiserte krav og bedømme om programvaren er egnet for 

sin tiltenkte hensikt 

 

Sikkerhetsvurdering (safety assessment) av programvare innebærer en bedømmelse 

av hvorvidt livsløpsprosessene og deres output er slik at programvaren samsvarer 

med påkrevd sikkerhetsintegritet. Sikkerhetsvurderingen fokuserer således på 

sikkerhet, dog uten å begrenses til dette. 

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 

a) etablere en assessmentplan på basis av nødvendig dokumentasjon, 

b) utføre de planlagte aktivitetene, og 

c) bevise at de planlagte aktivitetene er utført. 

Noen av de viktigste utfordringene i assessment er: 
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 Balansen mellom Assessors uavhengighet og involvering 

 Tilgangen til all prosjektrelatert dokumentasjon gjennom utviklingsprosessen 

 Vurdering av resultatene fra de ulike sikringsaktivitetene 

 Fastsettelse av kriterier for å bedømme om systemet med den aktuelle 

programvaren er sikker å ta i bruk 

 Bedømme om sikkerhetsdemonstrasjonen er overbevisende 

 Identifisering av nødvendige tilleggsverifiseringer og -valideringer 

Planlegging, spesifisering og utføring av assessment skal gjøres av den som er utpekt 

som Assessor for det aktuelle prosjektet. Assessor skal være helt uavhengig av 

prosjektet, men ha tilgang til all prosjektrelatert dokumentasjon gjennom de ulike 

utviklingsfasene, ha myndighet til å utføre revisjoner og inspeksjoner, og kunne 

kreve ytterligere verifisering og validering dersom Assessor anser dette som 

nødvendig. 

Den som skal gjøre assessment, må ha kompetanse på en rekke forhold knyttet til de 

ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 22. 

Tabell 22. Assessors oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Bedømme resultatene fra 

sikringsaktivitetene og hvorvidt 

programvaren er egnet for den tiltenkte 

hensikten 

Domenekunnskap 

Bedømme om kombinasjonen av de ulike 

midlene benyttet i utviklingen og sikringen 

av programvaren er egnet for den aktuelle 

programvaren 

Evaluering av prosesser, metoder, teknikker 

og verktøy for utvikling og sikring av 

programvare 

 

Assessment trenger ikke nødvendigvis planlegges i forbindelse med planleggingen 

av programvaren, men det er en fordel om omfanget avklares så tidlig som mulig. 

Assessment må heller ikke nødvendigvis utføres parallelt med utviklingsprosessen, 

men igjen er det en fordel om Assessor involveres tidlig i prosjektet. 

4.4.2 Aktiviteter 

Assessment omfatter de revisjoner, analyser og gjennomganger som er nødvendige 

for å bedømme 

 om programvaren er egnet for sin tiltenkte hensikt, 

 om programvaren svarer ut systemsikkerhetskravene, 
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 valget og anvendelsen av metoder og teknikker, 

 egnetheten av systemet som benyttes for styring av konfigurasjoner og 

endringer, 

 kompetansen til prosjektmedarbeiderne og egnetheten av 

prosjektorganisasjonen, 

 aktiviteter og bevis knyttet til verifisering og validering, og 

 egnetheten av valideringsplanen, revisjoner og inspeksjoner. 

Når godkjenning (safety approval) gjøres på basis av et sikkerhetsbevis, vil en 

rapport fra en uavhengig sikkerhetsvurdering (independent safety assessment) 

vanligvis kreves som en del av dokumentasjonsunderlaget. Rapporten vil typisk 

fokusere på sikkerhetsbeviset og underliggende dokumentasjon. Rapporten skal gi 

positive konklusjoner på spørsmål om hvorvidt  

 spesifikasjonen er korrekt og komplett med hensyn til den tiltenkte 

systemfunksjonen,  

 programvaren er blitt utviklet i samsvar med relevante standarder,  

 den leverte programvaren tilfredsstiller alle aspekter i spesifikasjonene,  

 programvaren kan vedlikeholdes på en slik måte at dens integritet 

opprettholdes gjennom systemets levetid, etc.  

Assessment er relatert til testing, verifisering og validering ved at velvalgte metoder 

for disse kan legge til rette for en vellykket assessment. Spesielt vil metoder som 

kravsporing, formell verifisering og automatisk kodegenerering gi et godt grunnlag 

for å bevise at programvaren er komplett og korrekt. Generelt bør metoder og 

teknikker velges med sikte på behovene knyttet til sikkerhetsdemonstrasjon, som er 

viktig både for assessment og godkjenning. Assessor kan kreve at ytterligere 

verifiserings- og valideringsaktiviteter utføres for å etablere et tilstrekkelig grunnlag 

for å konkludere. 

Assessment er relatert til design og implementering på den måten at Assessor skal 

gis innsikt i utviklingsprosessen og all relatert dokumentasjon, og bedømme 

egnetheten av prosesser, metoder, teknikker og verktøy som anvendes i 

programvarens ulike livsløpsfaser. 

4.4.3 Metoder og teknikker 

Assessment av programvare utføres vanligvis som revisjoner av utviklingsprosessen, 

der de ulike artefaktene og bevisene som produseres analyseres, og som 

gjennomgang av sikkerhetsbeviset og underliggende dokumentasjon. Teknikker som 
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støtter disse aktivitetene er generelt de samme som dem som benyttes i testing, 

verifisering og validering. 

4.4.4 Dokumentasjon 

Assesseringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 23. 

Tabell 23. Dokumentasjon av assessment. 

Hva Hvor 

Planlegging I assessmentplanen for programvaren, der det beskrives hvilke aspekter 

assessment befatter seg med, assessmentaktivitetene og deres relasjon til 

andre aktiviteter, dokumentene som skal gjennomgås, kriteriene assessment 

vil utføres mot, og innhold og struktur av assessmentrapporten 

Spesifisering Assessmentaktivitetene kan vanligvis spesifiseres tilfredsstillende i 

assessmentplanen 

Rapportering I en assessmentrapport for programvaren 

 

4.5 Kvalitetssikring 

I dette avsnittet beskrives oppgaver knyttet til kvalitetsstyringen relatert til 

programvaren. 

4.5.1 Hva er kvalitetssikring? 

Kvalitetssikring av programvare kan forstås i vid forstand som kvalitetsstyring 

relatert til programvare, og i smalere forstand som de delene av kvalitetsstyringen 

som er relatert til sikringen av at hver enkelt programvare tilfredsstiller gitte 

kvalitetskrav. Kvalitetssikringen kan betraktes fra et prosesskvalitetsperspektiv så 

vel som fra et produktkvalitetsperspektiv: 

 Prosesskvalitetsperspektivet vektlegger kvaliteten av utviklingsprosessen. 

 Produktkvalitetsperspektivet vektlegger konkrete tester, verifiseringer, etc. 

utført på den aktuelle programvaren. 

 

Kvalitetssikring 

Identifisering, overvåking og kontroll av alle aktiviteter som er nødvendig for å sikre at 

programvaren oppnår den påkrevde kvalitet 

 

I hovedtrekk er fremgangsmåten å 
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a) etablere en kvalitetssikringsplan og konfigurasjonsstyringsplan for 

programvaren på basis av nødvendig dokumentasjon, 

b) utføre de planlagte aktivitetene, og 

c) bevise at de planlagte aktivitetene er utført. 

Noen av de viktigste utfordringene i validering er: 

 Integreringen av kvalitetssikringsaktiviteter for programvaren med 

utviklingsprosessen og den overordnede prosjekt- og risikostyringen 

 Sikre at alt involvert personell forstår sine oppgaver og sitt ansvar med 

hensyn til kvalitet 

 Finne den riktige balansen mellom kvalitet, RAM og sikkerhet 

 Riktig anvendelse av relevante standarder 

 Endrings- og konfigurasjonsstyring 

Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for å sikre at et tilfredsstillende 

kvalitetssikringssystem er på plass i prosjektet og at progresjonen sjekkes mot 

planene. Roller og ansvar hos dem som er involvert i kvalitetssikringen bør beskrives 

i kvalitetssikringsplanen. Implementeringen av kvalitetssikringsplanen krever at alle 

involverte personer forstår planen, hvorfor den ble laget, hvordan de og 

organisasjonen vil dra nytte av den, og nøyaktig hva som forventes av den enkelte 

prosjektdeltaker. Ikke minst bør det sikres at den enkelte er overbevist om at en 

systematisk tilnærming til programvareutviklingen vil hjelpe snarere enn hindre 

utviklingsprosessen. 

Den som er ansvarlig for kvalitetssikringen, må ha kompetanse på en rekke forhold 

knyttet til de ulike deloppgavene, som beskrevet i Tabell 24. 

Tabell 24. Kvalitetssikrerens oppgaver og kompetansebehov. 

Oppgave Kompetanseområde 

Koordinere kvalitetssikring av programvare 

med kvalitetsarbeidet i sin organisatoriske 

sammenheng 

Kvalitetsledelse 

Sjekke at kvalitetssikringsprosedyrene for 

programvare følges, og identifisere mulige 

forbedringsmuligheter 

Kvalitetsrevisjoner 

Koordinere styring av kvalitet, RAM og 

sikkerhet 

RAMS-styring 

Sikre og demonstrere samsvar med relevante 

standarder 

Anvendelse av relevante standarder 
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Kvalitetssikringen og konfigurasjonsstyringen bør planlegges i en tidlig fase av 

prosjektet, sammen med andre planleggingsaktiviteter (for programvaren). Planene 

bør gis ut ved begynnelsen av prosjektet og oppdateres underveis. Utføringen av 

kvalitetssikringsaktivitetene bør skje parallelt med andre aktiviteter gjennom 

programvarens livsløp. 

4.5.2 Aktiviteter 

Kvalitetssikringen av programvaren omfatter en rekke aktiviteter som ikke direkte 

dekkes av andre sikringsaktiviteter: 

 Implementering og bruk av et kvalitetssikringssystem 

 Etablering av en prosjektspesifikk kvalitetssikringsplan for programvaren 

 Etablering av en konfigurasjonsstyringsplan for programvaren 

 Oppfølging av at planlagte aktiviteter utføres 

 Plassering av hvert programvaredokument og hver delleveranse under 

konfigurasjonskontroll fra første gang det/den slippes 

 Etablere og vedlikeholde sporbarhet av krav og designobjekter 

 Kontroll av eksterne leverandører 

Kvalitetssikringen er relatert til konfigurasjonsstyring, som er en viktig mekanisme 

for å identifisere, kontrollere, og styre versjonene til hvert programvareelement. Et 

programvareelement plasseres under konfigurasjonsstyring når det eksisterer en 

versjon som er blitt testet og bekreftet i samsvar med spesifikasjonen. 

Programvareelementet er da i prinsippet komplett, og all integrasjon med annen 

programvare, endringer av funksjonalitet og feilhåndtering må utføres på et formelt 

nivå, der årsaker og konsekvenser av endringer identifiseres. 

4.5.3 Metoder og teknikker 

Kvalitetssikring av programvare benytter metoder og teknikker som 

konfigurasjonsstyring, sporbarhet, sjekklister, revisjoner, etc. I tillegg kommer 

metoder og teknikker knyttet til overordnet kvalitetsledelse, som Capability Maturity 

Model (CMM), måleprogrammer, etc. En bredt akseptert basis for kvalitetssikring av 

programvare er ISO 9001, supplert med ISO 90003 som gir veiledning til bruk av ISO 

9001 for programvare. 

CMM benyttes for å operasjonalisere kvalitetssikring av programvare og 

kontinuerlig forbedring av prosesser for dette. Modellen har hatt stor innflytelse 
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gjennom sin vektlegging av integreringen av kvalitetsledelse og 

programvareteknikk. 

Bruk av et måleprogram er essensielt for kontinuerlig forbedring og integreringen av 

prosess- og produktkvalitet. Et prosessforbedringsprogram gjør strategisk bruk av 

metrikker, og legger til rette for kontinuerlig forbedring av effektiviteten av 

prosesser for å unngå feil. 

4.5.4 Dokumentasjon 

Kvalitetssikringen bør dokumenteres som oppsummert i Tabell 25. 

Tabell 25. Dokumentasjon av kvalitetssikring. 

Hva Hvor 

Planlegging Kvalitetssikringsaktiviteter som er spesifikke for det aktuelle prosjektet 

planlegges i kvalitetssikringsplanen for programvaren, der det gis en 

beskrivelse av livsløpsmodellen, dokumentstrukturen, dokumentkontrollen, 

avvikshåndteringen og hvilke metoder, tiltak og verktøy som skal brukes. 

Konfigurasjonsstyringen spesifikk for prosjektet planlegges i en 

konfigurasjonsstyringsplan for programvaren 

Spesifisering Kvalitetssikringsaktivitetene kan vanligvis spesifiseres tilfredsstillende 

gjennom kvalitetssikringsplanen og konfigurasjonsstyringsplanen for 

programvaren 

Rapportering I en kvalitetssikringsrapport for programvaren, i samsvar med 

kvalitetssikringsplanen og konfigurasjonsstyringsplanen 

 

4.6 Oppgave 

 

Oppgave 12 – Sikringsaktiviteter 

Indiker hvilken sikringsaktivitet (1 til 5) som passer til beskrivelsen (A til E): 

 

A. Vurderer hvorvidt «riktig 

produkt» er utviklet 

B. Vurderer hvorvidt 

sikkerhetsdemonstrasjonen er 

tilfredsstillende 

C. Gransker overganger mellom 

utviklingsfaser 

D. Nært knyttet til endrings- og 

1. Testing 

2. Verifisering 

3. Validering 

4. Assessment 

5. Kvalitetssikring 
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konfigurasjonsstyring 

E. Innebærer eksekvering av 

programvaren under 

kontrollerte forhold 
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5 Oppsummering 

Dette kompendiet har gitt en kort innføring i grunnleggende aktiviteter og oppgaver 

knyttet til programvareteknikk, med fokus på utvikling og sikring av 

sikkerhetsrelatert programvare i samsvar med standarden EN 50128. I begynnelsen 

av hvert avsnitt knyttet til aktivitetene og oppgavene ble det gitt en kort og konsis 

beskrivelse innrammet i teksten. Som en oppsummering av kompendiet, gis disse 

her samlet. 

Utvikling av programvare 

Spesifisering av krav:  

 Beskrivelsen av et komplett sett av krav for programvaren, som oppfyller alle 

relevante systemkrav og sikkerhetskrav 

Spesifisering av arkitektur og design: 

 Spesifisering av en overordnet designløsning som tilfredsstiller 

programvarekravene og gir programvare som samvirker sikkert med 

maskinvaren, med bruk av metoder og teknikker som er egnet for påkrevd 

sikkerhetsintegritet 

Komponentdesign: 

 Spesifisering av en designløsning som tilfredsstiller programvarekravene 

allokert til komponenten, med bruk av metoder og teknikker som er egnet for 

påkrevd sikkerhetsintegritet 

Implementering:  

 Fremskaffelse av programvare som tilfredsstiller programvarekravene som er 

allokert til komponenten, med bruk av metoder og teknikker som er egnet for 

påkrevd sikkerhetsintegritet, på basis av spesifikasjonen av 

komponentdesignet 

Integrering: 

 Integrering av programvarekomponentene til helhetlig programvare, og 

integrering av programvare og maskinvare, på en slik måte at programvare 

og maskinvare samspiller korrekt og gir den tiltenkte funksjonaliteten 

Sikring av programvare 

Testing:  

 Eksekvering av programvaren under kontrollerte forhold for å sjekke at 

programvarens oppførsel og ytelse er i samsvar med spesifiserte krav 
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Verifisering: 

 Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at output fra en spesifikk 

utviklingsfase oppfyller kravene til denne fasen med hensyn til kompletthet, 

korrekthet og konsistens 

Validering: 

 Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at programvaren er utviklet 

i henhold til spesifisert sikkerhetsintegritetsnivå, oppfyller 

programvarekravene, og er egnet for sin tiltenkte anvendelse 

Assessment:  

 Analyse som tar sikte på å fastslå om programvaren og assosierte artefakter 

(prosesser, dokumentasjon, etc.) oppfyller spesifiserte krav og bedømme om 

programvaren er egnet for sin tiltenkte hensikt 

Kvalitetssikring: 

 Identifisering, overvåking og kontroll av alle aktiviteter som er nødvendig for 

å sikre at programvaren oppnår den påkrevde kvalitet 
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6 Fasit til oppgavene 

Dette kapitlet gir fasit til oppgavene i kompendiet. 

Oppgave 1 – Grunnprinsipper for god programvaredesign 

Flere svar er mulige, og det gis derfor her kun eksempler på hvordan 

dekomponeringen av kompilatoren kan legge til rette for grunnprinsippene: 

 Presisjon: En hierarkisk beskrivelse av dekomponeringen gir en presis 

spesifikasjon av hvilke moduler som inngår i hver enkelt komponent og 

hvilke andre komponenter/moduler disse er relatert til. 

 Separasjon: Dekomponeringen gjør det mulig å håndtere de forskjellige fasene 

av kompileringen separat. 

 Modularitet: Dekomponeringen gir som resultat en hierarkisk oppbygging av 

komponenter og moduler, og dermed et godt utgangspunkt for videre design 

og implementering av disse. 

 Abstraksjon: Dekomponeringen gjør at det meste av kompilatoren kan 

designes og implementeres uten å ta hensyn til hvilken maskinvareplattform 

kompilatoren skal utvikles for.  

 Endringsforventning: Dekomponeringen gjør det enklere å gjøre endringer i en 

del av kompilatoren uten at dette behøver medføre endringer i andre deler. 

 Generalitet: Enkelte av komponentene og modulene vil antakelig være felles 

for flere kompilatorer, f.eks. for kompilatorer for samme 

programmeringsspråk men for forskjellige maskinvareplattformer. 

 Inkrementalitet: Dekomponeringen legger til rette for separat design og 

implementering av den enkelte komponent/modul, og for progressiv 

integrering etter hvert som disse er ferdig verifisert. 

Oppgave 2 – Aktiviteter i forbindelse med spesifisering av programvarekrav 

A-6, B-2, C-4, D-1, E-5, F-3 
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Oppgave 3 – Spesifisering av arkitektur og design 

 

 

 

Oppgave 4 – Endelig tilstandsmaskin 

Ved å betrakte lampene som et to-sifret binærtall, der slukket lampe betyr 0 og tent 

lampe betyr 1, kan tilstandsmaskinen beskrives som en maskin som ved hvert trykk 

på knappen teller fra 0 til 3 og deretter videre igjen fra 0: 00 – 01 – 10 – 11 – 00 – 01 – 

… 

Oppgave 5 – Petri-nett 

Eneste mulige neste hendelse i tilstanden i Figur 14 er «Receive message», som gir 

følgende nye tilstand: 

 

 
 

I denne tilstanden er kun hendelsen «Send ack.» mulig: 
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I denne tilstanden vil både «Receive ack.» og «Process 2» være mulig. Ettersom ingen 

av dem utelukker den andre, kan disse betraktes som to helt uavhengige hendelser. 

Videre vil «Process 2» være uavhengig av «Process 1» og deretter «Send message». I 

alle tilfeller bringer hendelsene Petri-nettet etterhvert tilbake til en av tilstandene i 

Figur 13 og Figur 14, avhengig om «Send message» kommer henholdsvis etter eller 

før «Process 2». 

Oppgave 6 – Implementeringsteknikker 

A-4, B-2, C-6, D-3, E-5, F-1 

Oppgave 7 – Progressiv integrering 

Følgende er en passende rekkefølge for en progressiv integrering av komponentene: 

1. Z 

2. C og D 

3. Y 

4. L og R 

5. A og B 

6. X 

Oppgave 8 – Utviklingsaktiviteter 

A-2, B-4, C-5, D-1, E-3 
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Oppgave 9 – Metoder og teknikker for dynamisk testing/analyse 

A-4, B-5, C-1, D-3, E-2 

Oppgave 10 – Verifiseringsmetoder 

A-6, B-4, C-1, D-5, E-3, F-2 

Oppgave 11 – Valideringsmetoder 

A-4, B-2, C-1, D-5, E-3 

Oppgave 12 – Sikringsaktiviteter 

A-3, B-4, C-2, D-5, E-1 
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