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Qt sai Safe Renderer -tuotteelleen autoteollisuuden, lääketieteellisten laitteiden, teollisuusautomaation ja muiden turvakriittisten alojen
toiminnallisen turvallisuuden standardien mukaisen sertifikaatin.

The Qt Company (Nasdaq: QTCOM) julkaisi tänään Qt Safe Renderer 1.0 -työkalun, joka yhdistää saumattomasti toiminnallisen turvallisuuden
vaatimustenmukaisuuden turvakriittisten järjestelmien ja laitteiden ohjelmistokehitysprosessiin. Qt Safe Renderer tarjoaa organisaatioille
etulyöntiaseman alakohtaisten vaatimusten täyttämiseen, joten Qt:n asiakkaiden aika ja resurssit vapautuvat varsinaisen liiketoiminnan
edistämiseen.

Toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten tarkoitus on vähentää henkilöihin kohdistuvia ei-toivottuja vahinkoja ja haittoja pienentämällä tai
poistamalla järjestelmävirheiden mahdollisuus.

Turvakriittisiä järjestelmiä kehittävät asiakkaat tarvitsevat toiminnallisesti turvallisia ohjelmistoja, jotka ovat kunkin alan standardien mukaisia.
Toiminnallisen turvallisuuden standardit vahvistavat, että ohjelmistoa on turvallista käyttää turvakriittisissä järjestelmissä, kuten
autoteollisuuden kojelaudoissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Koska standardit ovat alakohtaisia, ei ole olemassa kaikkiin tarkoituksiin sopivaa
ratkaisua. Näin ollen ohjelmistokehittäjät tarvitsevat saumattomasti toimivan prosessin varmistaakseen, että heidän käyttöliittymänsä (UI) ja
laitteensa noudattavat toiminnallisen turvallisuuden standardeja.

Uuden Qt Safe Rendererin avulla on helppo luoda turvakriittisiä järjestelmiä, joissa on monipuolinen graafinen sisältö. Qt Safe Renderer on
integroitu tiiviisti muihin Qt-työkaluihin, jotta ohjelmistosuunnittelijat voivat määritellä turvakriittistä sisältöä kehittäessään monipuolisia ja
käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Qt Safe Rendereriä voidaan käyttää saumattomasti rinnakkain perinteisten Qt-pohjaisten ratkaisujen kanssa
näyttämään turvakriittistä sisältöä, kuten varoitusmerkkejä ja -tekstiä, muiden Qt-työkalujen näyttäessä samalla näytöllä ei-turvakriittisiä
käyttöjärjestelmätoimintoja, kuten nopeusmittareita.

”Eri alojen asiakkaat odottavat myös turvakriittisiltä järjestelmiltä hyvää käytettävyyttä ja nykyaikaista toiminnallisuutta. Ohjelmistokehittäjät ovat
vaativassa tilanteessa tasapainotellessaan uusimpien innovaatioiden ja vaadittujen turvallisuusstandardien vaatimusten noudattamisen välillä,”
kertoo Tuukka Turunen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, The Qt Company. ”Turvallisuudesta ei koskaan tulisi tinkiä. Qt Safe Rendererin
avulla voidaan keskittyä turvallisuuteen ja samalla luoda visuaalisesti rikkaita uuden sukupolven käyttöliittymiä, joissa toiminnallinen
turvallisuus yhdistyy saumattomasti turvakriittisiin ohjelmistokehitysprosesseihin.”

Qt Safe Renderer on TÜV NORD -sertifioitu seuraavien toiminnallisen turvallisuuden standardien mukaisesti:

• Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus: IEC 61508 SIL 3
• Ajoneuvot – toiminnallinen turvallisuus: ISO 26262 ASIL D
• Rautateiden ohjelmistot: EN 50128 SIL4
• Lääketieteellisten laitteiden ohjelmistot: IEC 62304

Qt Safe Renderer voi käyttää sekä sertifioituja reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä (RTOS) että hypervisor-teknologiaa erottamaan turvakriittiset
toiminnot muista työkaluista ja toiminnoista.
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Lisää aiheeseen liittyvää sisältöä englanniksi:

Lisätietoja toiminnallisesta turvallisuudesta ja uudesta Qt Safe Renderer -työkalusta:

www.qt.io/functional safety

Qt:n blogi: Released and Certified: Qt Safe Renderer – An ASIL-D Functional Safety Solution

Qt:n blogi: Functional Safety with the Qt Safe Renderer

Webinaari toiminnallisesta turvallisuudesta:

Functional Safety and Safe Renderer webinar

Jos olet kiinnostunut Qt Safe Renderer -tuotteesta, ota meihin yhteyttä:

www.qt.io/contact-us

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään
miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa
asiakkaillensa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli
EUR 36,3 miljoonaa ja se työllistää noin 300 henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.


