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Samenvatting

Titel: Constructie van een betrouwbaar opslagsysteem

Een computersysteem kan met diverse problemen in zijn onderdelen te maken krij-
gen, zowel in hardware als in software. In het algemeen treden zulke problemen
niet vaak op, maar als ze niet correct worden aangepakt, kunnen ze leiden tot het
falen van het hele computersysteem. Zo’n grotere storing kan niet alleen een onder-
breking in de normale werking van het systeem veroorzaken, maar ook leiden tot
gegevensverlies, en uiteindelijk zelfs tot financiële schade voor de eigenaar van het
computersysteem. Zulke allesomvattende storingen zijn te voorkomen door ervoor
te zorgen dat het computersysteem beter kan omgaan met de problemen in de af-
zonderlijke componenten, waarmee de betrouwbaarheid van het computersysteem
wordt vergroot.

Het kader van dit onderzoek is het verbeteren van de betrouwbaarheid van com-
putersystemen door middel van aanpassingen in de software. Ons algemene werk-
gebied is het besturingssysteem, doorgaans de onderste laag van software. Eén van
de belangrijkste taken van het besturingssysteem is het verzorgen van de interactie
met de hardware, ten behoeve van de applicaties die bovenop het besturingssysteem
draaien. Als zodanig is het besturingssysteem van bijzonder belang voor betrouw-
baarheid. Niet alleen wordt het besturingssysteem als eerste blootgesteld aan pro-
blemen in de hardwarecomponenten, maar kan het zelf ook fouten bevatten. In beide
gevallen kan inadequate foutafhandeling in het besturingssysteem tevens negatieve
gevolgen hebben voor alle draaiende applicaties.

Binnen het besturingssysteem concentreren we ons op de softwarecomponenten
die verantwoordelijk zijn voor alles wat gerelateerd is aan gegevensopslag, van be-
standen tot opslagmedia. Deze componenten worden samen het opslagsysteem ge-
noemd. Met name in het opslagsysteem kunnen problemen en vergissingen al snel
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leiden tot het falen van applicaties en tot gegevensverlies. Het gebruikelijke opslag-
systeem dat aanwezig is in de meeste besturingssystemen kan echter veel problemen
niet goed aan. Dit valt mede te verklaren doordat verbeteringen in betrouwbaarheid
altijd overhead met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de vorm van verlies aan snel-
heid en hoger gebruik van hardwarebronnen. De lage kans dat dergelijke problemen
ook echt optreden maakt het lastig om deze overhead te rechtvaardigen.

In deze dissertatie doen we onderzoek naar manieren om de algemene betrouw-
baarheid van het opslagsysteem te verbeteren, zonder dat de extra overhead daarvoor
te hoog wordt. We bekijken vier bedreigingen voor de betrouwbaarheid van het op-
slagsysteem: het falen van opslagapparaten, waarbij een opslagmedium niet alleen
geheel kan uitvallen maar ook op diverse manieren ongewenst verdrag kan verto-
nen; systeemuitval, waarbij het gehele computersysteem onverwachts wordt uitge-
schakeld; geheugencorruptie, waarbij kosmische straling zorgt voor veranderingen
in het werkgeheugen; en software-bugs, waarbij een gedeelte van het opslagsysteem
zelf door een programmeerfout onbedoeld gedrag vertoont.

Als basis van onze betrouwbaarheidsverbeteringen onderwerpen we het opslag-
systeem aan een fundamentele herstructurering. De kern van het gebruikelijke op-
slagsysteem bestaat uit een bestandssysteem-laag en een software-gebaseerde RAID-
laag (Redundant Array of Inexpensive Disks). We splitsen eerst het gebruikelijke
bestandssysteem op in drie nieuwe lagen. Vervolgens schuiven we de gebruikelijke
software-RAID laag tussen twee van deze lagen, waarmee we het abstractieniveau
veranderen waarop deze laag opereert. Het resultaat is een nieuwe rangschikking van
het opslagsysteem, die we Loris noemen. Het ontwerp van Loris zorgt ervoor dat
het beter omgaat met het falen van opslagapparaten dan de gebruikelijke schikking.
Loris biedt tevens een aantal voordelen op andere vlakken.

Het Loris-systeem bestaat aldus uit vier lagen. De onderste laag, direct boven het
opslagmedia-sturingsprogramma van het besturingssysteem, is de fysieke laag, die
verantwoordelijk is voor de indeling van gegevens in de opslagmedia. Daarbovenop
bevindt zich de logische laag, die RAID-achtige redundantie biedt. De volgende
laag is de cache-laag, die het cachen van bestandsgegevens verzorgt. De bovenste
laag van Loris is de naamgevingslaag, die de bestandshiërarchie beheert. De naam-
gevingslaag draait onder de standaard Virtual File System (VFS) laag. De VFS-laag
fungeert als het doorgeefluik van het besturingssysteem voor bestandsgerelateerde
verzoeken die afkomstig zijn van applicaties.

In het vervolg van het onderzoek versterken we het Loris systeem verder tegen
de genoemde betrouwbaarheidsbedreigingen. We doen dit op basis van een proto-
type van het Loris-opslagsysteem dat we implementeren in het MINIX3 microkernel-
besturingssysteem. Op dit besturingssysteem draaien de vier lagen van Loris – even-
als het opslagmedia-sturingsprogramma, de VFS-laag en alle applicaties – als aparte
user-space processen. De MINIX3-omgeving biedt meteen al een deel van de op-
lossing voor het omgaan met software-bugs. In het algemeen leiden software-bugs
namelijk tot een crash van het proces waarin ze optreden. MINIX3 biedt de basisfaci-
liteit om gecrashte besturingssysteem-processen te herstarten, waarna er slechts een
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herstelprocedure nodig is om het proces terug te brengen in de toestand van voor de
crash. Het ontwerp van de herstelprocedures voor de Loris-processen is onderdeel
van ons onderzoek.

We ontwikkelen een aantal individuele betrouwbaarheidsverbeteringen. Hier-
bij kijken we laag voor laag naar één bedreiging of verschillende tegelijk. Voor de
fysieke en logische laag tonen we aan hoe een systeem van herstelpunten de ba-
sis kan vormen voor herstel na systeemuitval of crashes in deze twee lagen. In de
cache-laag laten we zien hoe controlegetallen kunnen helpen zowel bij het opsporen
van geheugencorruptie als met zelf-herstel van de cache-laag na een crash. Voor de
naamgevingslaag ontwerpen we een systeem van transacties om eenvoudig herstel
na crashes in deze laag mogelijk te maken. In alle gevallen zorgen we dat, waar mo-
gelijk, de draaiende applicaties niet blootgesteld worden aan opgetreden problemen.

Verder bekijken we software-bugs in de VFS-laag. Het is moeilijk om voor deze
laag met geringe extra overhead herstelondersteuning aan te brengen, en daarom
kiezen we hier voor een andere aanpak. We passen het besturingssysteem zo aan
dat elke applicatie zijn eigen privékopie krijgt van zowel de VFS-laag als de naam-
gevingslaag. Als één van deze twee lagen dan onherstelbaar crasht, wordt hierdoor
slechts een enkele applicatie getroffen. We tonen aan dat als we dit basisidee verder
uitbreiden, dit ons een nieuwe vorm van computersysteem-virtualisatie oplevert.
Deze nieuwe virtualisatie-aanpak, waarin een virtualiserende versie van Loris een
hoofdrol speelt, is een middenweg-alternatief voor de momenteel dominante twee
vormen van virtualisatie, met meer voordelen dan alleen voor de betrouwbaarheid.

Tenslotte combineren we al onze afzonderlijke oplossingen tot een betrouwbaar,
virtualiserend opslagsysteem voor besturingssystemen. We evalueren de resulte-
rende betrouwbaarheid en prestaties, en concluderen dat ons systeem inderdaad met
acceptabel lage overhead een aanzienlijke hoeveelheid betrouwbaarheid toevoegt.
Daarmee bewijzen we de haalbaarheid van onze ideeën. We komen tot een aantal
aanvullende onderzoeksconclusies. We concluderen dat het nuttig is om meer dan
één betrouwbaarheidsbedreiging tegelijk in ogenschouw te nemen, omdat dezelfde
bouwstenen dan hergebruikt kunnen worden om meerdere bedreigingen aan te pak-
ken. We concluderen ook dat door onze focus uitsluitend te richten op het opslag-
systeem, we tevens in staat zijn om semantische kennis over het opslagsysteem op
meerdere manieren nuttig te gebruiken. Specifiek voor het probleem van software-
bugs bepalen we het ideale niveau van opsplitsing van het opslagsysteem in lagen, en
maken we een onderbouwde vergelijking tussen onze afzonderlijke herstelsystemen.


