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BEZPIECZEŃSTWO

CO SIĘ STAŁO?
Powołana po zakończonej niepowodzeniem misji komisja powypad-
kowa ustaliła szybko przyczynę katastrofy. Okazało się bowiem, że 
wartości przesyłane do sondy z centrum kontroli misji wyrażane były 
w jednostkach imperialnych (lbf*s), ale sonda interpretowała je jako 
wartości wyrażone w jednostkach SI (N*s). Ta niewielka – tak napraw-
dę – pomyłka sprawiła, że po dziewięciu miesiącach lotu od momentu 
wystrzelenia sondy jej trajektoria obniżyła się w stosunku do oczeki-
wanej o ponad 170 kilometrów, co w efekcie uniemożliwiło osiągnięcie 
przez nią stabilnej orbity i doprowadziło do jej zniszczenia.

WRÓĆMY NA ZIEMIĘ
Podejrzewam, że niewiele osób czytających ten artykuł ma możliwość 
uczestniczyć w tak dużych i odpowiedzialnych projektach jak Mars 
Climate Orbiter, ale przecież i w bardziej prozaicznych z nich zdarza 
się czasem potrzeba operowania kilkoma różnymi rodzajami jedno-
stek i warto wówczas zadbać o prawidłowość ich stosowania, ponie-
waż powstałe błędy są trudne do wyłowienia i mogą powodować po-
ważne konsekwencje (na przykład zafałszowywać wyniki obliczeń).

Żeby nie szukać daleko, uczestniczyłem ostatnio w projekcie, w ra-
mach którego w aplikacji mobilnej prezentowałem dane obrazowe 
pobierane z backendu. Ponieważ platformą był UWP, wszelkie infor-
macje o wymiarach i położeniach (np. pozycja dotyku) dostawałem 
w tzw. DIP (ang. Device Independent Pixels). Z racji tego, że ryso-
wanie odbywało się w kontrolce, która operuje na zwykłych pikse-
lach, trzeba było oczywiście wykonać odpowiednią konwersję. Dane 
dotyczące wyświetlanych obiektów zapisane były w milimetrach, ale 
użytkownik miał też możliwość przełączenia jednostek na imperial-
ne i wyświetlenia siatki w calach. Żeby tego było mało, to pozycje 
w pikselach też można było podzielić na kilka rodzajów, na przykład 
te, które były relatywne do lewego, górnego narożnika kontrolki, czy 
też te, które były relatywne do położenia narożnika konkretnego jej 
obszaru, a obszarów też było kilka.

Kontrolka, którą oprogramowałem, wykonuje cały szereg obli-
czeń, przenosząc się pomiędzy jednostkami w miarę potrzeb. Gdy-
bym zawczasu nie zadbał w odpowiedni sposób o to, by nie dopuścić 
do zastosowania niewłaściwej w danym miejscu jednostki, kilka razy 
mógłbym wpakować się w poważne problemy. Może się wydawać, że 

takie błędy są łatwe do odnalezienia i poprawienia – jeżeli na przy-
kład użytkownik dotknie jakiegoś miejsca, a kontrolka zareaguje tak, 
jakby dotknął gdzie indziej, to można od razu podejrzewać, że gdzieś 
nie nastąpiła odpowiednia konwersja. Ale wystarczy wyobrazić sobie, 
że błąd wystąpił podczas przeliczania wartości prezentowanych na 
siatce; wyświetlają się one prawidłowo, siatka jest rozłożona równo-
miernie, programista ogląda obiekty, których nie widział w rzeczywi-
stości, więc trudno jest mu na pierwszy rzut oka ocenić, czy wymiary 
są prawidłowe… Taki błąd może niepostrzeżenie przeniknąć nawet 
na produkcję i potencjalnie spowodować dużo szkód.

ROZWIĄZANIE NAIWNE
Najprostszym rozwiązaniem, które może przyjść do głowy, jest sto-
sowanie odpowiedniego nazewnictwa – na przykład sufiksów ozna-
czających odpowiednie jednostki. Jeżeli mam bowiem zmienne 
PositionMm i PositionPx, to na pierwszy rzut oka widać, która 
wyrażona jest w jakich jednostkach i na przykład przypisanie jednej 
do drugiej będzie z pewnością wyglądać podejrzanie.

Niestety, rozwiązanie to ma dosyć dużo mankamentów. Po pierw-
sze, zauważmy, że w żaden sposób nie zabezpiecza ono przed wymie-
szaniem jednostek. Programista ma większą szansę szybciej zauwa-
żyć błąd, ale jeżeli go popełni, to program skompiluje się i uruchomi 
bez problemu i wrócimy do punktu wyjścia. Zauważmy też, że w wie-
lu sytuacjach specjalna konwencja nazewnictwa nie pomoże w żaden 
sposób. Przykładem może być choćby wywołanie metody: widzimy, 
jak nazywają się przekazane jej parametry, ale na pierwszy rzut oka 
nie widać, jaką nazwę mają one w jej deklaracji. Oczywiście można to 
sprawdzić, tylko co nam po zabezpieczeniu, które wymaga aktywne-
go działania programisty do skutecznej pracy?

SILNE TYPOWANIE
Bardzo mocno w pamięć zapadł mi pewien wykres obrazujący szaco-
wane koszty naprawy błędu w zależności od tego, kiedy został on wy-
kryty. Najtaniej było wyeliminować błąd na etapie zbierania wymagań, 
z nieco większymi kosztami wiązało się wykrycie go podczas projekto-
wania i tak dalej. Programista może odnaleźć błąd na dwóch etapach: 
kompilacji albo uruchomienia (w czasie, nazwijmy to, wstępnych te-
stów). Bezdyskusyjnie błędy kompilacji są znacznie tańsze w naprawie 

Bezpieczeństwo jednostek
23 września 1999 roku platforma Mars Climate Orbiter w trakcie wchodzenia 
na orbitę Marsa wykonała manewr, którego celem było ustawienie jej na wy-
sokości 140–150 km nad powierzchnią planety. Manewr ten niestety nie miał 
szans się powieść, ponieważ sonda znajdowała się już wówczas na wysoko-
ści 57 km. Wbrew pierwotnym założeniom weszła ona w atmosferę Marsa, 
a następnie – chociaż tego dokładnie już nie wiemy – rozbiła się na planecie 
lub wróciła na heliocentryczną orbitę po opuszczeniu atmosfery, niestety już 
tylko jako kilkaset kilogramów bezużytecznego złomu.

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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