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Samenvatting

Voor veel in de praktijk gebruikte systemen is het noodzakelijk dat ze jarenlang 24
uur per dag beschikbaar zijn zonder downtime. Voorbeelden hiervan zijn industri-
ële aansturingssystemen en servers voor internetbankieren. Helaas staan software
updates—een noodzakelijk kwaad om om te kunnen gaan met de voortdurende ont-
wikkeling van moderne software—in de weg bij de groeiende noodzaak van non-
stop beschikbaarheid, omdat de traditionele aanpak van updates een volledige her-
start van het systeem vereist om nieuwe versies en zelfs kleine beveiligingsupdates te
installeren. Het probleem van updaten-zonder-downtime heeft recent geleid tot veel
onderzoek naar live update—de mogelijkheid om software bij te werken terwijl deze
beschikbaar blijft. Eerdere live update oplossingen boden echter geen praktische en
algemeen toepasbare manier om besturingssystemen en langdraaiende applicaties
bij te werken, resulterend in aanzienlijke handmatige inspanningen voor niet-triviale
updates en slechte ondersteuning voor het ontdekken en herstellen van fouten tij-
dens de update. Deze factoren verminderen de bruikbaarheid en betrouwbaarheid
van eerdere technieken aanzienlijk ten opzichte van reguliere software updates, met
als eindresultaat het verhinderen van grootschalig gebruik van live update.

Deze dissertatie introduceert nieuwe technieken om veilige en automatische live
update te implementeren voor de gehele software stack, met ondersteuning voor
meerdere klassen van updates—variërend van beveiligingsupdates tot complexe ver-
sie updates—en generieke systeemsoftware geschreven in C. De kern van onze live
update mechanismen is een nieuwe updatestrategie op processniveau, waarbij de
nieuwe versie gestart wordt als een onafhankelijk process en de staat automatisch
wordt overgedragen van het oude process naar het nieuwe. Wanneer een update be-
schikbaar komt laat ons raamwerk de nieuwe versie opstarten en verbinden met de
oude versie om alle informatie die het nodig heeft over de oude execution state op te
vragen (dwz. datastructuren, zelfs als deze tussen versies gewijzigd zijn). Wanneer
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al de benodigde gegevens zijn overgedragen en de staat volledig is omgezet naar de
nieuwe versie sluit ons raamwerk de oude versie af en laat de nieuwe versie atomisch
verder gaan op een wijze die voor de gebruiker volledig transparant is.

Onze automatische state transfer strategie wordt ondersteund door een nieuwe
instrumentatie pass in het LLVM compiler raamwerk dat metadata bijhoudt over alle
datastructuren van het programma in het geheugen. Dit stelt ons raamwerk in staat
om de staat te inspecteren van twee verschillende versies en naadloos de datastruc-
turen tussen de twee om te zetten, zelfs in geval van complexe transformaties van de
staat en de geheugenindeling. Om veilig uitvoeren van de update te garanderen kan
ons raamwerk ook veel voorkomende fouten tijdens updates ontdekken met behulp
van drie verschillende mechanismen: (i) run-time foutdetectie—het ontdekken van
crashes en andere abnormale run-time gebeurtenissen door middel van hardware/-
software exceptions—(ii) detectie gebaseerd op invariants—het ontdekken van een
gecorrumpeerde staat via afwijkingen van statisch bepaalde eigenschappen van de
staat van het programma—(iii) detectie gebaseerd op time-traveling state transfer—
het ontdekken van geheugenfouten uit verschillen tussen de staat van versies van het
process die per constructie equivalent zouden moeten zijn.

Als een fout wordt ontdekt tijdens het bijwerken, maakt ons raamwerk de update
automatisch ongedaan. Hierbij wordt de nieuwe versie afgesloten en de oude versie
normaal voortgezet, vergelijkbaar met een atomische transactie. Deze updatestra-
tegie op process-niveau voorkomt dat fouten in de nieuwe versie ten tijde van de
update zich kunnen verspreiden naar de oude versie, zodat veilig herstel van fouten
tijdens de update mogelijk is. Dit staat in sterk contrast met eerdere oplossingen,
welke het programma bijwerken op de oorspronkelijke plaats, zodat als de update
faalt er geen mogelijkheid is om op de werkende versie terug te vallen.

Op het niveau van het besturingssysteem tonen we de effectiviteit van onze tech-
nieken in PROTEOS, een nieuw onderzoeksbesturingssysteem ontworpen met live
update in het achterhoofd. In PROTEOS zijn updates op het niveau van het process
een eersteklas abstractie, geïmplementeerd op een multiserver besturingssysteemar-
chitectuur gebaseerd op MINIX 3. PROTEOS combineert onze live update technieken
met een grondig gebeurtenis-gedreven programmeermodel gebruikt in de individu-
ele componenten van het besturingssysteem, om mogelijk te maken dat updates al-
leen worden uitgevoerd wanneer het systeem in een voorspelbare en beheersbare
staat is. Op het niveau van de applicatie tonen we de effectiviteit aan met Mu-
table Checkpoint-Restart (MCR), een nieuw live update raamwerk voor generieke
langdraaiende programma’s geschreven in C. MCR breidt onze technieken uit om
legacy-gebruikersprogramma’s in staat te stellen veilige en automatische live update
te ondersteunen met minimaal handmatig werk.

Ter afsluiting presenteert deze dissertatie bewijs dat een grote paradigmaver-
schuiving noodzakelijk is in het ontwerp van live update systemen. In tegenstelling
tot bestaande methodes maken onze live update technieken het mogelijk om com-
ponenten van het besturingssysteem en langdraaiende applicatieprogramma’s bij te
werken zonder dat draaiende programma’s ter plekke aangepast hoeven te worden.
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Hiermee wordt voorkomen dat ze mogelijk beëindigd moeten worden als het bijwer-
ken om welke reden dan ook zou mislukken. We tomen aan dat deze nieuw aanpak
geschikt is om effectief het live update proces te automatiseren en te beschermen,
terwijl het werk voor implementatie tot een minimum beperkt wordt. Onze ervaring
met het live updaten van belangrijke onderdelen van de gehele software stack toont
belangrijke beperkingen van eerdere oplossingen aan en bevestigt onze hypothese
dat veilige en automatische live updates een realistische optie zijn als zorgvuldig
softwareontwerp en toereikende ondersteuning vanuit het systeem beschikbaar zijn.
We zien ons werk als de eerste belangrijke stap richring een werkelijk praktisch,
algemeen en betrouwbaar live update systeem dat geschikt is voor gebruik in de
buitenwereld.


