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Titel van het proefschrift: 

 

An Automated Delta-debugging Approach to Resilience Testing of 
Actor Systems through Fault Injection   

 

Tot voor kort werden softwaresystemen doorgaans ontworpen met een 
monolithische architectuur en uitgerold als één enkel uitvoerbaar bestand. 
Zulke systemen hebben echter moeite om een groeiend aantal gelijktijdige 
verzoeken en steeds kortere ontwikkelingscycli bij te houden. 
Ontwikkelingsteams migreren daarom naar systemen met een gedistribueerde 
architectuur die bestaat uit aparte services die gemakkelijk los van elkaar 
geschaald en ontwikkeld kunnen worden. We zien dat het actor model steeds 
vaker voorkomt in de implementatie van deze services. 
 
Het gedistribueerde karakter van deze systemen stelt ze echter bloot aan 
abnormale omstandigheden waaronder ze kunnen falen. Zo kan het netwerk 
bijvoorbeeld tijdelijk falen en kunnen berichten verloren gaan. Een 
veerkrachtig systeem kan met zulke abnormale omstandigheden overweg door 
ze te detecteren, hun negatieve impact te beperken, en de normale werking 
te herstellen.  
 
Hoewel bestaande frameworks ondersteuning bieden voor het ontwikkelen van 
veerkrachtige systemen door middel van het actor model, blijft het de 
verantwoordelijkheid van ontwikkelaars om deze ondersteuning correct te 
gebruiken en de werking ervan onder abnormale omstandigheden te testen. 
Helaas is het aangetoond dat ontwikkelaars de neiging hebben om het systeem 
alleen onder normale omstandigheden te testen. Een systeem kan daarom 
minder veerkrachtig zijn dan gedacht. Een bewijs hiervan zijn de vele 
storingen van systemen die kunnen leiden tot het verlies van omzet en 
klanten. Er zijn daarom geautomatiseerde aanpakken nodig om de veerkracht 
van actor-gebaseerde systemen te testen. 
 
Dit proefschrift presenteert een geautomatiseerde en dynamische aanpak die 
fouten injecteert tijdens de uitvoering van tests om de veerkracht van het 
systeem te bepalen. Om alle mogelijke fouten efficiënt te verkennen, 
presenteren wij een strategie op basis van delta debugging. Deze exploratie 
strategie kan ook gecombineerd worden met optimalisaties om defecten 
eerder te identificeren. We presenteren een optimalisatie waarbij de 
causaliteit van actoren wordt gebruikt om bepaalde fouten over te slaan, en 
een aantal andere waarbij fouten een prioriteit krijgen om bepaalde fouten 
eerder te injecteren. We implementeren onze aanpak in de tool Chaokka. 
Deze tool is gebouwd voor het actor model framework Akka en het testing 
framework ScalaTest die in de praktijk veel gebruikt worden. We presenteren 
ook een geautomatiseerde en statische aanpak om de kwaliteit van bestaande 
tests, waarin fouten geïnjecteerd zullen worden, te beoordelen. We 
implementeren deze aanpak in de tool Socrates en observeren een lage 
verspreiding van zogenaamde test smells doorheen het Scala ecosysteem. 
 
Ten slotte demonstreren we de toepasbaarheid van onze aanpak door de 
veerkracht te testen van actor-gebaseerde systemen waarin verschillende 
defecten aanwezig zijn. We concluderen dat onze aanpak defecten 5 keer 
sneller vindt in vergelijking met een naïeve aanpak. Dit proefschrift biedt 
daarom een sterke basis aan om de veerkrachtigheid van systemen 
automatisch en efficiënt te testen. 
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