
Resum

Els dependability benchmarks (o benchmarks de confiabilitat, en valencià), són dis-
senyats per avaluar, mitjançant la categorització quantitativa d’atributs de confiabilitat
i prestacions, el comportament de sistemes en presència de fallades. En aquest tipus de
benchmarks, on els sistemes són avaluats en presència de pertorbacions, el no ser capaços
de triar el sistema que millor s’adapta a les nostres necessitats pot tenir, de vegades, greus
conseqüències (econòmiques, de reputació, o fins i tot pèrdua de vides). Per aquesta raó,
aquests benchmarks han de complir certes propietats, com són la no-intrusió, la repre-
sentativitat, la repetibilitat o la reproductibilitat, que garanteixen la robustesa i precisió
dels seus processos. Així i tot, malgrat la importància que té la comparació de sistemes o
components, existeix un problema a l’àmbit del dependability benchmarking relacionat
amb l’anàlisi i la comparació de resultats.

Mentre que el principal focus d’investigació s’ha centrat en el desenvolupament i la mi-
llora de processos per a obtenir mesures en presència de fallades, aquells aspectes rela-
cionats amb l’anàlisi i la comparació de resultats es van desatendre majoritàriament. Açò
ha donat lloc a diversos treballs en aquest àmbit on els processos d’anàlisi i comparació
es realitzen de forma ambigua, mitjançant argumentació, o ni tan sols queden reflectits.
Sota aquestes circumstàncies, als usuaris dels benchmarks se’ls presenta una dificultat a
l’hora d’utilitzar aquests benchmarks i comparar els seus resultats amb els obtinguts per
altres usuaris. Per tant, estendre l’aplicació dels benchmarks de confiabilitat i realitzar
l’explotació creuada de resultats és una tasca actualment poc viable.

Aquesta tesi s’ha centrat en el desenvolupament d’una metodologia per a donar su-
port als desenvolupadors i usuaris de benchmarks de confiabilitat a l’hora d’afrontar els
problemes existents a l’anàlisi i comparació de resultats. Dissenyada per a assegurar
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el compliment de les propietats d’aquests benchmarks, la metodologia integra el procés
d’anàlisi de resultats en el flux procedimental dels benchmarks de confiabilitat. Inspirada
en procediments propis de l’àmbit de la investigació operativa, aquesta metodologia pro-
porciona als avaluadors els mitjans necessaris per a fer el seu procés d’anàlisi explícit, i
més representatiu per al context donat.

Els resultats obtinguts d’aplicar aquesta metodologia en diversos casos d’estudi de dis-
tints dominis d’aplicació, mostrarà les contribucions d’aquest treball a millorar el procés
d’anàlisi i comparació de resultats en processos d’avaluació de la confiabilitat per a
sistemes basats en computador.
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