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8.2 Samenvatting

Ontwerp voor een zelf-optimaliserend besturingssysteem voor hoge

bandbreedte communicatie

De iPhone, Skype en Youtube zijn enkele voorbeelden van recente innovaties
die een explosieve groei in multimedia en netwerk gebruik ontketenen. Deze
groei trekt ook steeds meer, steeds gevaarlijkere en steeds gerafinneerdere
virussen en inbraken aan. Het aanbieden van hoge bandbreedte multime-
dia en netwerk diensten en tegelijkertijd afweren van aanvallen is een com-
plexe en kostbare taak, die grotendeels is toevertrouwd aan besturingssyste-
men. Op PCs is de vertraging door virusscanners en tijdens afspelen van HD
video zijn algemeen bekend. Met de opkomst van ultra kleine mobiele syste-
men en extreem grote datacenters versplintert het computerlandschap, wat
dit probleem nog lastiger maakt. Om op al deze systemen de huidige en op-
komende hoge bandbreedte diensten aan te kunnen bieden presenteren we
een besturingssysteem (onderdeel) voor netwerk en multimedia dat zichzelf
zelfstandig aanpast aan de configuratie van de computer, zodat het alle ca-
paciteiten maximaal kan benutten.

Uitdaging en Kansen (Sectie 2) Voordat we het besturingssysteem be-
spreken en evalueren, inventariseren we eerst de probleemruimte. Klassieke
besturingssystemen zijn ontworpen met het oog op stricte scheiding van meerdere
gebruikers en efficient gebruik van de kostbare processor. Op moderne sys-
temen en voor netwerk applicaties is de processor vaak niet langer het kost-
baarste onderdeel en nu systemen betaalbaar genoeg zijn om in onze broekzak
te dragen moet beveiliging naar buiten kijken. Stricte isolatie en focus op
processor-intensieve taken belemmeren netwerk applicaties.

Een herweging van prioriteiten vraagt om een flexibeler besturingssys-
teem dat uitvoering van taken kan specialiseren aan de computersystemen
van vandaag en morgen. Vereist is een systeem dat (1) basisoperaties (prim-
itieven) voor deze klasse van ’stromende I/O’ applicaties zo goedkoop mo-
gelijk maakt in termen van systeem belasting en (2) functionele operaties
(e.g., video decodering) uitvoert op de meest geschikte plek, welke verandert
al naar gelang de beschikbaarheid van video acceleratie, versleutelings accel-
eratie, aantal en type processoren, om maar een paar voorbeelden van het-
erogeniteit te geven. Omdat deze kenmerken niet bekend zijn wanneer appli-
caties worden ontworpen, moet de adaptatie plaatsvinden bij de gebruiker.
Omdat handmatig aanpassen van elke applicatie tijdrovend is en de taak te
complex voor niet-experts, biedt automatisering van deze optimalisatie een
uitkomst. Voorafgaand aan dit onderzoek waren het open vragen of een sys-
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teem zelfstandig naar de meest efficiente (of praktisch voldoende) oplossing
toe kan redeneren voor een breed scala aan applicaties en, als dit het geval is,
of de extra rekenkosten voldoende gering zijn.

Deze thesis introduceert het concept van applicatie taillering (application
tailoring): optimalisatie van programmastructuur door het besturingssysteem
om deze optimaal gebruik te laten maken van het beschikbare computer sys-
teem. Het past het concept toe op stromende I/O applicaties zoals netwerk
taken en multimedia. Het beschrijft een implementatie van applicatie getailleerd
I/O in het Streamline software pakket: een set wijzigingen ten opzichte van
het Linux besturingssysteem die hogere bandbreedtes mogelijk maken op
een scala aan systemen. We presenteren eerst het systeem en evalueren het
daarna, onder meer door het direct tegenover Linux te zetten voor een aantal
representatieve applicaties.

Applicatie Interface (Sectie 3) Stromende I/O applicaties kennen een
bewezen model voor interactie met de buitenwereld (interface) in Unix ’pi-
jplijnen’: aaneenrijgingen van functies door middel van communicatie lei-
dingen. Unix is het meest succesvolle besturingssysteem, gemeten naar het
aantal implementaties, leeftijd en populariteit in kritieke diesten. Pijplijnen
en andere Unix abstracties zijn daardoor algemeen bekend. Omwille van de
bekendheid en nog meer om de achterliggende reden van de bekendheid (el-
egantie door eenvoud) blijft Streamline zo dicht mogelijk bij dit model. Om
meer applicaties efficient te kunnen ondersteuen breidt het het model uit
met onder meer parallelisme en Boolse operaties. Pijplijnen breken appli-
caties op in kleinere componenten, wat het mogelijk maakt de ’installatie’
aan te passen aan het onderliggende computersysteem. In lijn met de bek-
ende Unix principes van herbruikbaarheid en ‘alles is een document’ presen-
teert een tweede interface, PipesFS, de communicatie tijdens het uitvoeren
als een Unix bestands- systeem. Bovenop deze twee zijn andere veelgebruikte
interfaces geimplementeerd, zodat Streamline een groot aantal bestaande
applicaties kan versnellen zonder hen te veranderen. Onderhuids versnelt
Streamline I/O door de primitieven (functies en leidingen) in het program-
meermodel efficienter te implementeren dan tot nog toe gebruikelijk is in
Unix en door de samengestelde structuur zo te plaatsen op de beschikbare
computersystemen, dat de totale doorvoersnelheid maximaal is. We split-
sen de implementatie in drie delen: communicatie primitieven, computatie
primitieven en een optimalisatie & controle systeem.

Communicatie (Hoofdstuk 4) Een triviale implementatie van de func-
tionele pijplijn structuur kopieërt data iedere keer dat het van filter naar filter



Samenvatting 203

verplaats moet worden. Streamline vermindert de basiskosten van commu-
nicatie, door deze klassieke pijplijn structuur te vervangen door een imple-
mentatie met gedeelde data. Op moderne computersystemen met gedeelde
cache geheugens kunnen minstens drie maal hogere snelheden bereikt wor-
den, wanneer steeds dezelfde data uit snel cache geheugen herbruikt kan
worden (Sectie 4.5). Dit gegeven, gekoppeld met het inzicht dat stromende
I/O applicaties data enkel sequentieel aanraken, leidt tot een een model van
gedeelde stapels (stacks), welke in de praktijk als ringen worden geimple-
menteerd om synchronisatie kosten te beperken. Streamline verfijnt het ring
model met ring groepen en indexringen, om het mogelijk maken om gegeven-
stromen delen met geselecteerde partners. Verder splits Streamline de ring
interface van zijn implementatie, zodat verschillende implementaties toege-
spits kunnen worden op specifieke data patronen. Dit complexe communi-
catie netwerk spant tussen applicaties, besturingssysteem kern en randap-
paratuur, maar de complexiteit is onzichtbaar voor de eindgebruiker, om-
dat stromen de eenvoudige Unix bestandsinterface tonen, ongeacht hun on-
derliggende implementatie.

Computatie (Hoofdstuk 5) In een klassieke Unix omgeving zijn filters
geisoleerde besturingssysteem processen; Streamline vervangt dit model door
een waar filters minder geisoleerd zijn, om de basiskost voor het aanroepen
van een filter met een factor 100 te verminderen (Sectie 5.2). Belangrijker is
dat het ook de besturingssysteem kern en randapparatuur programmeerbaar
zijn gemaakt doordat deze bepertere filters in die omgevingen uitgevoerd
kunnen worden, waardoor het Unix programmeer model toepasbaar wordt
op tot dusver onbereikbare domeinen, in het bijzonder voor netwerk oper-
aties.

Optimalizatie (Hoofdstuk 6) voor filter in de pijpleiding moet nu een
executie omgeving gevonden worden. Waar de klassieke implementatie altijd
een systeemproces gebruikt, heeft Streamline voor sommige filters de keuze
tussen randapparatuur, systeemkern of applicatie proces. Op parallele syste-
men neemt de keuze nog verder toe. Streamline gebruikt kennis van de ap-
plicatie en het onderliggende systeem om elke keer die keuze te maken, die
de globale doorvoersnelheid maximaliseerd. Hiervoor kent het twee algorit-
men. De eerste is een gretige strategie die op heuristieken vertrouwt. In de
praktijk blijkt deze methode oplossingen te kiezen die vergelijkbaar zijn met
die van (veel duurdere en langzamere) domein experts – maar enkel zolang
de applicaties binnen een nauw domein vallen. Als alternatief hebben we
in deze thesis ook een combinatorisch optimalisatiemodel ontwikkeld welke
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een gegarandeerd optimale oplossing kan gegeneren (als we aannemen dat
de invoerwaarden voor het model nauwkeurig zijn). Experimenten laten zien
dat deze methode de optimale keuzes maakt voor een wijdere, want min-
der strict begrensde, set applicaties (Sectie 7.4). Een belangrijk gegeven voor
praktisch toepasbaarheid in computer applicaties is de uitkomst dat deze op-
timalisatie stap slechts honderdsten van seconden kost voor veel voorkomende
applicaties, een te verwaarlozen kostfactor voor langlopende applicaties.

De implementatie kort samenvattend, stellen we dat Streamline het be-
wezen Unix programmeermodel toegankelijk maakt voor applicaties die toe-
gang tot systeem kern en randapparatuur vereisen, door de basiskost van
zowel communicatie als computatie te verminderen en deze omgevingen naad-
loos te verenigen onder (een lichte variatie op) de bestaande Unix interfaces.
Zelf-optimalisatie verbergt de onderliggende complexiteit, zonder dat dit leidt
tot een verminderde efficientie ten opzichte van domein experts. We bereiken
dit doel zonder concessies te doen aan veiligheid. Streamline ondersteunt het
Unix beveiligingsmodel volledig. Uniek is echter dat het ook toestaat in spec-
ifieke gevallen de controle te verminderen, daar waar dit zoner gevaren op
te leveren hoge bandbreedtes mogelijk maakt. We hebben diverse praktische
scenarios getoond waarin dit het geval is, zoals netwerk servers.

Evaluatie (Hoofdstuk 7) Om onafhankelijke implementatie keuzes te
onderbouwen hebben we al aan diverse experimenten gerefereerd. De to-
tale bruikbaarheid van het systeem kunnen we echter enkel aantonen door
vergelijking op applicatie niveau. Een vergelijking van een breed geselecteerde
applicatie set tussen Streamline en Linux geeft aan dat besparing in systeemtijd
per data eenheid van 40% (vaak) to 900% (in uitzonderlijke gevallen) haalbaar
is – zelfs voor bestaande applicaties die lang niet alle voordelen van Stream-
line kunnen gebruiken. De waarde van een eenvoudig geintegreed program-
meermodel voor het hele computersysteem is niet kwantitatief meetbaar. Meerdere
uitgewerkte applicaties staven de toepasbaarheid en efficientie van dit model.
Als laatste meten we de kwaliteit van zelf-optimalizaties die het systeem maakt
door deze te vergelijken met de keuzes van een domein expert. Voor meerdere
applicatie typen zien we dat het systeem de ideale oplossing kiest binnen in
tijdspanne van hondersten van seconden.

Conclusie Het doel van deze thesis was het consistent leveren van hoge
bandbreedte aan een veelzijdige groep stromende I/O applicaties op wijde
variaties aan computer systemen. Als strategie om dit doel te bereiken kozen
we applicatie aanpassing aan het te gebruiken computersysteem door het
besturingssysteem (applicatie taillering). Om te verifieren dat deze methode
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toepasbaar is dienden we te demonstreren dat (1) een enkel programmeer-
model alle beoogde applicaties kan beschrijven, (2) het systeem op basis van
dit model zelf de applicatie en systeem structuur kan analyseren en (3) het
hierdoor consistent tot implementaties komt die efficient en idealiter zelfs
bewijsbaar optimaal zijn. We hebben het Streamline software pakket ont-
worpen en getest met een verscheidenheid aan applicaties. Uit evaluaties
kunnen we concluderen dat (1) de efficientere implementatie in Streamline
van bestaande I/O primitieven alleen al leidt tot een hogere efficientie dan de
huidige praktijk; dat (2) voor stromende I/O applicaties efficient gebruik van
heterogenene systemen bereikt kan worden zonder expliciete aanwijzingen
van een externe expert en dat (3) de kosten van deze zelf-inspectie binnen
dit domein niet significant zijn, waardoor de methode in de praktijk toepas-
baar is. Het Streamline software pakket is publiek beschikbaar en wordt mo-
menteel toegepast door externe ontwikkelaars van netwerk applicaties.
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