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Samenvatting

Ondanks decennia van voortuitgang in de informatica worden computersystemen
nog altijd geplaagd door crashes en beveiligingslekken door softwarefouten veroor-
zaakt door vergissingen van programmeurs. Hierdoor is er een grote behoefte aan
fouttolerantie in softwaresystemen. Om dergelijke methodes te kunnen vergelijken
en hun kosten te kunnen rechtvaardigen hebben we betere manieren nodig om te kun-
nen bepalen hoeveel ze in de praktijk bijdragen aan verbeterde fouttolerantie. Om
de fouttolerantie van een softwaresysteem te meten moet het worden blootgesteld
aan echte softwarefouten. Software foutinjectie, ook bekend als software mutation
testing, is een geschikte aanpak om dit doel te bereiken. Door doelbewust fouten
te introduceren die lijken op de fouten die een menselijke programmeur zou maken
is het mogelijk om genoeg experimenten uit te voeren om statistisch relevante con-
clusies te trekken. Echter, in vergelijking met andere vormen van foutinjectie heeft
software foutinjectie te maken met een aantal unieke uitdagingen die het moeilij-
ker maken om experimenten zodanig uit te voeren dat ze representatief zijn voor
fouten die in de praktijk gemaakt worden. Aangezien menselijke fouten niet voor-
speld kunnen worden door puur theoretische modellen moeten ze gebaseerd worden
op empirische analyses waarin onderzocht wordt welke fouten mensen in de prak-
tijk maken. Verder is het lastig dat het systeem zelf gewijzigd moet worden; het
is niet voldoende om enkel de omgeving waarin het systeem wordt uitgevoerd aan
te passen. Als gevolg van deze moeilijkheden is het nog altijd lastig om software
foutinjectie uit te voeren op een manier die methodologisch correct is.

Met deze dissertatie streven we ernaar de kennis over software foutinjectie te
vergroten zodat deze techniek gebruikt kan worden voor het meten van fouttolerantie
op een manier die zowel methodologisch correct als efficiënt is.

Als eerste brengen we fault load distortion ter sprake. Onze experimenten tonen
aan dat de activatie van fouten correleert met factoren die belangrijk zijn voor het
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definiëren van het foutmodel, zoals fouttypes en locaties in de code met specifieke
eigenschappen. We leggen de implicaties van deze resultaten uit met betrekking tot
de keuze van een werklast en de specificatie van het foutmodel. Door de aandacht
te vestigen op fault load distortion en richtlijnen te geven om het effect daarvan de
minimaliseren hopen we de kwaliteit van de resultaten uit toekomstige foutinjectie
experimenten te verbeteren.

Vervolgens presenteren we een breed toepasbare methodologie om silent failures
in foutinjectie experimenten te kunnen identificeren. Onze aanpak bestaat uit het ver-
gelijken van het extern zichtbare gedrag tussen een golden run die gebruik maakt van
het oorspronkelijke programma en een faulty run waar een fout in het programma
is geïnjecteerd, waarbij we valse positieven door nondeterminisme vermijden. We
tonen aan dat silent failures regelmatig voorkomen en consistent zijn met metingen
in het veld, hetgeen het idee dat ze nauwkeurig door foutinjectie geëmuleerd kunnen
worden ondersteunt. De belangrijkste implicatie is dat de fail-stop aanname onjuist
is, hetgeen betekent dat mechanismes voor fouttolerantie die ervan afhankelijk zijn
uitgebreid en opnieuw geëvalueerd moeten worden met een methode zoals de onze.

Daarna presenteren we een aanpak om de stabiliteit van besturingssystemen te
vergelijken. In plaats van het simpelweg vergelijken van het aantal crashes tijdens
het uitvoeren van foutinjectie experimenten beargumenteren we dat men niet kan
verwachten dat het besturingssysteem nog correct werkt als er fouten geïnjecteerd
zijn. In plaats daarvan gebruiken we een voortest en een natest om te bepalen of het
uitvoeren van een werklast die de fout activeert ervoor zorgt dat het systeem ach-
teraf instabiel wordt. Dit maakt een betekenisvolle vergelijking van de effectiviteit
van mechanismes voor fouttolerantie in besturingssystemen mogelijk. Een andere
bijdrage is het feit dat onze methodologie een mogelijkheid biedt om in te schatten
hoeveel foutinjectie experimenten nodig zijn om statistisch relevante conclusies te
kunnen trekken. Samen genomen leveren deze elementen een grote stap in het sys-
tematisch kunnen evalueren van fouttolerantie mechanismes in besturingssystemen.

Tenslotte presenteren we een methodologie om software foutinjectie experimen-
ten zodanig uit te voeren dat informatie uit de broncode beschikbaar is voor de fout-
injector terwijl we de vertraging die ontstaat door de noodzaak om de broncode te
hercompileren voor elk experiment kunnen vermijden. De oplossing is om mar-
keringen aan te maken voor de codegeneratie die met zeer hoge nauwkeurigheid
herkend kunnen worden in het resulterende binaire bestand. Onze evaluatie verge-
lijkt deze aanpak met alternatieven en toont aan dat het de enige aanpak is die in alle
gevallen bijna net zo goed presteert als foutinjectie op binair niveau. Dit betekent
dat foutinjectie experimenten van hoge kwaliteit kunnen worden uitgevoerd op grote
programma’s tegen lagere kosten.

Bij elkaar maken de bijdragen in deze dissertatie het mogelijk om software fout-
injectie toe te passen om mechanismes voor fouttolerantie te evalueren op een manier
die deugdelijk is, goedkoop zelfs voor grote programma’s zoals besturingssystemen
en die foutrepresentativiteit biedt die de laatste inzichten volgt.


