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Samenvatting

Vergeleken met tien jaar geleden zijn, in de rekencentra van tegenwoordig, UNIX
processen vervangen door virtuele machines (VMs) als gevolg van hun sterkere iso-
latie en de extra flexibiliteit voor hun gebruikers. Zo zijn programmabinaries vervan-
gen door VM-images. Een VM-image is een block-level representatie van de “harde
schijf” van een VM, met alle afhankelijkheden van een applicatie, die draait in de
cloud, tot en met de kernel van het besturingssysteem (OS). VM-images zijn vaak
groot (meerdere GB), en in tegenstelling tot programmabinaries, is het niet mogelijk
om ze allemaal op te slaan in de compute hosts van een rekencentrum. Vandaar dat
bij het starten van een nieuwe VM op een host, de inhoud van de VM-image via het
netwerk aan de host moet worden geleverd. Verder vereist het starten van een nieuwe
VM als eerste het opstarten van zijn OS, wat veel langer duurt dan het opstarten van
een nieuw UNIX-proces (bijv. fork).

Het afleveren van de inhoud van de VM-image en de trage opstart van het gast-
OS heeft tot gevolg dat het in gebruik nemen van een VM veel tijd kost, vaak minu-
ten, zo niet meer. Erger nog, het starten van vele VMs kan knelpunten in de schaal-
baarheid veroorzaken, en aanzienlijk bijdragen aan de tijd die nodig is voordat de
nieuwe VMs klaar zijn voor gebruik. Afgezien van het belemmeren van de bruik-
baarheid van cloud-infrastructuren, zijn traag inzetbare VMs specifiek problematisch
voor elastische cloud-toepassingen die snelle toegang tot nieuwe VM’s vereisen, zo-
als zelfschalende systemen of load balancers, en interactieve cloud werklasten die
VMs inzetten als reactie op een verzoek van een gebruiker, zoals herhalende be-
rekeningen waarvoor veel rekenkracht nodig is. In dit proefschrift hebben we het
probleem van trage in gebruik nemen van VMs opgelost en laten we zien hoe het
snel en schaalbaar starten van VMs kan worden bereikt. Onze oplossing is geba-
seerd op het cachen van de inhoud van de VM-image, ontdubbeling in combinatie
met compressie ten behoeve van efficiënte caching, en het verwijderen van de trage
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opstart van het gast OS uit het ingebruiknamepad van de VM. Dit beschrijven we
hieronder in het kort:

Eager overdracht van VMs (dat wil zeggen, het kopiëren van VM-images van op-
slagservers naar compute hosts) vergt een enorme hoeveelheid netwerkoverdracht,
en dus is het niet schaalbaar, noch snel. We toonden aan dat op-verzoek lazy over-
drachten (bijvoorbeeld, het dynamisch lezen van delen van de VM-images) tijdens
het in gebruik nemen van een VM voor slechtere schaalbaarheid zorgen, maar min-
der bandbreedte van het netwerk vereisen in vergelijking met gretige overdrachten.
We losten dit probleem, ook bekend als de “boot storm”, voor lazy overdrachten op
door middel van block-level caching aan de kant van de host. We introduceerden het
begrip “OS boot working set”, en toonden aan dat deze sets ordes van grootte kleiner
zijn dan de VM-images. Door hun kleine formaat zijn deze sets goede kandidaten
voor caching, vandaar de door ons gekozen naam: VM image caches. Door het op-
slaan van deze caches op een opslagmedium dichter bij de VMs (bijvoorbeeld op de
hosts), kunnen we zowel de belasting van het netwerk als van de opslagmedia aan-
zienlijk verminderen bij het afleveren van de VM-images, en zo goed een schaalbare
VM-ingebruikname bereiken. Onze oplossing toont aan dat onze cachingtechniek
de ingebruiknametijd van een VM verkort door de netwerkvertraging per overdracht
uit het lazy VM ingebruiknamepad te verwijderen. Als gevolg daarvan is de inge-
bruiknametijd van een willekeurig aantal VMs verkort tot die van één enkele VM
die opstart vanuit lokale opslag.

Terwijl onze VM image caches de schaalbaarheidsproblemen bij het in gebruik
nemen van VMs oplossen, is hun opslag op de compute hosts niet schaalbaar, vooral
in een publieke cloud met duizenden VM-images. Om dit probleem aan te pakken
hebben we Squirrel (Eekhoorn) ontworpen, een opslagsysteem om grote hoeveelhe-
den VM image caches op de host-computers te bewaren. We bestudeerden het effect
van ontdubbeling (dat wil zeggen, een veelgebruikte techniek om dubbele gegevens
te verwijderen), in combinatie met compressie (bijvoorbeeld gzip) op meer dan 607
VM-images en VM image caches van Windows Azure3, een openbaar rekencen-
trum, en toonden aan dat Squirrel een aanzienlijk aantal caches kan opslaan in een
zeer beperkte capaciteit op de hosts, zonder dat dat van invloed is op de starttijd
van VMs. Squirrel heeft aangetoond dat het mogelijk is om continu warm caches
beschikbaar te hebben zonder enige ingewikkelde cache- of VM-plaatsingsstrategie.

Voor de efficiënte opslag van VM image caches vertrouwt Squirrel op de ontdub-
belingsfunctie van het ZFS bestandssysteem. ZFS en soortgelijke ontdubbelingssys-
temen verrichten globale ontdubbeling door de hele samenvatting van de inhoud van
VM-images in het hoofdgeheugen te houden, om zo elk mogelijk duplicaat te kun-
nen vinden. We hebben lokale ontdubbeling geïntroduceerd om de eisen, die globale
ontdubbeling aan het centrale geheugen stelt, te beperken. De lokale ontdubbelings-
methode vindt op elk tijdstip duplicaten in een deelverzameling van VM-images.
We bespraken unieke eigenschappen van VM-images waardoor ze goede kandida-

3Dit repository omvat de openbare VM-images die van april tot november 2013 door de gebruikers zijn
geregistreerd.
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ten voor lokale ontdubbeling zijn. Met behulp van de meer dan 1011 VM-images
en VM image caches van het Windows Azure repository4, kan Nuts, ons prototype
voor lokale ontdubbeling, meer dan 80% van de efficiëntie van de globale ontdub-
beling bereiken, terwijl er 35.3x minder intern geheugen nodig is. Door het feit dat
Nuts een laag meerverbruik heeft, is het een perfecte ontdubbelingsmachine voor
caching architecturen zoals Squirrel, of in het algemeen voor een efficiënte opslag
van VM-images zonder dat er grote hoeveelheden intern geheugen nodig zijn.

Met een caching-systeem zoals Squirrel, dat netwerk- en opslagknelpunten ver-
wijdert, wordt het grootste deel van de VM-opstarttijd gebruikt voor het opstarten
van het OS. Om het trage opstarten van het gast OS uit het snelle ingebruiknamepad
van VMs te halen, hebben we de µVM geïntroduceerd, een momentopname van een
geheel OS met minimale hulpbronnen (bv. kern, geheugen, enz.) op het moment dat
het opstarten klaar is. Onze VM Bakkerij service kan vervolgens een hervat µVM
uitbreiden naar een door de gebruiker gevraagde grootte via hot-plugging van hulp-
bronnen. Door Squirrel zo aan te passen dat het µVMs opdient in plaats van VM
image caches, laten we zien dat we VMs gemiddeld binnen één seconde in gebruik
kunnen nemen, als we gebruik maken van een standaard ext4-bestandssysteem met
een cold page-cache, en minder dan 200 milliseconden met een warm page-cache.
Het cachen van meer dan 1011 µVMs van de publiek toegankelijke VM-images van
Windows Azure op een ontdubbeld en gecomprimeerd bestandssysteem heeft 50 GB
schijfruimte nodig, met behoud van een ingebruiknametijd van gemiddeld 2.8 secon-
den.

De in dit proefschrift getoonde oplossingen voorzien cloud-infrastructuren van
eenzelfde functionaliteit als een UNIX-hulpprogramma zoals mpirun dat direct pro-
cessen kan beginnen op vele hosts. We verwachten dat onze resultaten de ervaringen
van cloud-gebruikers en -ontwikkelaars zullen verbeteren, en zullen bijdragen aan de
betrouwbaarheid van cloud-toepassingen die een snelle toegang tot nieuw in gebruik
genomen VMs nodig hebben.

4Dit repository omvat de openbare VM-images die van april 2013 tot juni 2014 door de gebruikers zijn
geregistreerd.


