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En simpelcomputerfejlkansendefirmaerkon-
kurs og i værstefald kostemenneskeliv. F.eks.
blev mindst seks mennesker stegt levende,
da de modtog op til 20.000 gangefor store
str̊alingsmængderunder en rutinebehandling
for kræft i USA og Canadafor nogleår siden.
Mindst to patienterdødeaf denkatastrofalebe-
handling,somskyldtesensoftwarefejl.

På IT-højskoleni København forsker mannetop
i, hvordanformelverifikation, dvs.logik ogma-
tematik,kanbrugestil at undg̊a fejl i hardware-
chipsog software,lige fra rumraketterover ho-
spitalsudstyrtil hjemmecomputeren.

Mange folks barnetropå, at computerealtid
regner rigtigt, fik et alvorligt knæki 1994,da
en splinterny Intel PentiumProcessordivide-
redeflere tusinderegnestykker forkert. En ba-
sal designbommertvar skyld i, at processoren
varblevet udstyretmedfemfejlagtigeindgange
i endivisionstabel.

Intel måtte gratis erstattetusindvis af defekte
processorerog satteved sammelejlighed flere
hundrede millioner dollars over styr i tabt
goodwill.

Fejlen kom dog ikke bag på folk med
dybtg̊aendekendskabtil computere.Det kan
nemlig være en langsommeligfornøjelse at
tjekke for fejl i softwareog hardware,og tit er
virksomhederogprogrammørerunderstortpres
for at sendedennyestemodelpå markedetså
hurtigt sommuligt.

Men Pentiumprocessorensregnefejl og andre
lignendedesignfejlkanundg̊asvedhjælpaf for-
melverifikation.

Kort fortalt er formel verifikation, at man op-
stiller en matematiskmodelaf et påtænktpro-
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dukt, f.eks. en microprocessoreller softwaren
i en mobiltelefon. Modellen bliver så tjekket
imodalledekrav, somdetfærdigeproduktskal
kunneoverholdefor at virke efterhensigten.

Kravenetil enregnemaskinesomPentiumpro-
cessorenvil f.eks.væreat maskinenskalkunne
lægge tal sammen,trække fra, dividere og
gange.Hvis Intel havde investeretmerei for-
mel verifikation,så havdedeogs̊a fundetfejlen
i tide. Intel har faktisk lært af lektien med de
defekteprocessorer, og i dagbrugerde formel
verifikation somen del af deresproduktudvik-
ling.

Det genialeved formel verifikation er, at den
udtømmendefejlfinding foretagesganske auto-
matisk. Softwareprogrammerkan nemlig bru-
gestil at tjekke om kravenetil et bestemtpro-
dukt er overholdt.Med andreord kan compu-
teren tjekke om en model af et software- el-
ler hardwareprodukter korrekt i forhold til den
givnekravspecifikation.

100% garanti

For bare 5-10 år siden var formel verifika-
tion nogetman næstenudelukkendebeskæfti-
gedesig medindenfor denakademiske verden.
Men voresstigendeafhængighedaf IT i alt lige
fra biler, telefoner, mikrobølgeovne til hjem-
mecomputereharmedført,at ogs̊a industriener
begyndtat interesseresig for fænomenet.

Indtil videre er det mest inden for hardware-
branchen,at formel verifikation er slået igen-
nem, mens softwareindustriensom hovedre-
gel kun bruger de matematiske modeller til
“li vsvigtige” styringsprogrammer, som f.eks.
hospitalsudstyrogbiler eller til megetdyrepro-
jekter, somf.eks.rumraketter.

I praksiser enmatematiskverifikationofte me-
get billigere og mereeffektiv end de traditio-
nelletest,somforegårefter, atudviklingenaf et
bestemtprogramergåeti gang.Fornyelig fandt
to amerikanske forskerefra Bell Labsvedhjælp
af formel verifikationti gangesåmangefejl i et
softwareprogramtil en telefonswitchend om-
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To katastrofalesoftwarefejlsomkunnehavevæ-
ret undg̊aetmedformel verifikation:

Fatalestrålingsoverdoser
1985–87:Elleve Therac-25str̊alebehandlings-
maskineri USA ogCanadaindeholderenrække
softwarefejl,somresultereri mindstseksalvor-
lige ulykker, hvor kræftpatientermodtageroptil
20,000gangefor storestr̊alingsmængder.
To patienterdørsomendirektefølgeaf dekata-
strofaleoverdoser, mensandrebliversværtkvæ-
stedeog handicappede.Maskinerneaccelererer
elektronertil høj-energiske str̊aler, somkande-
struerekræftsvulstermedminimal skadepå det
omkringliggendevæv. En mandlig patient fra
Texas,som dødetre uger efter at have modta-
get en massiv overdosis,beskrev hvordanhans
hud “sydedelige somægpå en brandvarmste-
gepande”.

NASA rumrak et brænder op i atmosfæren
September1999:NASAs ClimateOrbitor kom-
merfor tætpå Mars’ atmosfæreog brænderop.
Problemeter, at eethold ingeniørerbrugeren-
gelske mål, så sompund,fod og tommer, mens
et andethold ingeniørerbrugermetriskemål, så
somkilo, meterog centimeter.
Rakettenbliverforvirret af deforskelligemål og
kommerfor tætpå Mars, før denbegynderlan-
dingsprocedurenogbrænderop.

kring ti forskere i denalmindeligetestafdeling
kunneproducere.

I princippetgiver formel verifikation en 100%
garanti for, at programmet overholder de
krav, som man har opstillet. Problemet er
selvfølgelig,atdetkanværesværtatopstillede
rigtige krav. Derfor kan vi nok aldrig love, at
mankanudvikleen100%fejlfri computer.

Dårlig kravspecifikation årsag til eksplosion
af rumrak et

Mangesoftwarefejl skyldes netopdårlig plan-
lægning,hvor udviklerneikke præcisthar spe-
cificeret, hvad et bestemtprogramskal kunne
gøre,og hvilke tænkelige situationersoftwaren
skalkunnefungereunder.

F.eks.selv-destruerededet Europæiske Ruma-
gentursnyeraketAriane5 efter, detvarkommet

drastiskudaf kursbare40sekunderefterlift-of f
i juni 1996.Raketten,deransl̊asat have kostet
600millionerdollarsatproducere,varellersud-
styretmedetsoftwareprogram,somskullerette
rakettenop i tilfældeaf fejlkurs.

Problemetvar bare,at udviklernehavde gen-
brugtsoftwarenfra dentidligereraket Ariane4
og ikke havde forestillet sig, at rakettenkunne
kommeså meget ud af kurs, som den gjorde.
Programmetkomsåledesudfor ensituation,det
ikkevarprogrammerettil atkunneklare.Resul-
tatetvar, at rakettendestrueredesig selv.

“F ejlfri” alternativer til Micr osoft

Genereltsagter computerindustrienmestinter-
essereti at rettefejl, somentenkankostemen-
neskeliv, ellerhvor millioner kronerst̊arpåspil,
somf.eks.indenfor rumforskning.

Men mangeprogrammertil voreshjemmecom-
puterekunne godt blive langt bedreog mere
fejlfri, hvis firmaer som Microsoft investerede
tilstrækkelig tid og pengei formel verifikation.
Tit er de storefirmaer imidlertid mereinteres-
seredei at få udviklet dennyestemodelmedde
mestfancy featuresi stedetfor at gøredeeksi-
sterendeprogrammerfejlfrie.

De flestecomputerbrugerehar måske ogs̊a ac-
cepteret,at softwareprogrammerofte kommer
medsmåfejl. Men der er praktiske alternativer,
somermererobusteog fejlfri endf.eks.Micro-
softsprodukter.

Indenfor forskningsverdenenforetrækker langt
de flestebrugeresåledesat benytte Linux pro-
dukterfordi deer merestabile.De er ogs̊a gan-
ske gratisat downloadefra internettetog så får
mandenoriginaleprogrammeringskodemed,så
manselvkanrettei den,hvis derer fejl.

Derfor er det ikke underligt, at der er sket en
eksplosiv vækstaf Linux-brugere,f.eks.er der
nu flereLinux-brugereendMacintosh-brugere.
Men detvarersikkert et stykke tid indenLinux
overhalerMicrosoft, som for den almindelige
brugereharmangeflerefeaturesogermerebru-
gervenlig endLinux.
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