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Samenvatting

Collaboratieve Wikipedia hosting

De ontwikkeling van het internet heeft nieuwe vormen van samenwerking
tussen gebruikers mogelijk gemaakt. Een van de meest interessante resultaten
van deze samenwerking is Wikipedia, een online encyclopedie gebaseerd op wiki
technologie, die gebruikers toestaat artikelen te creëren en te wijzigen. Dit model,
in combinatie met de niet-commerciële aard van het project, heeft honderddui-
zenden vrijwilligers aangetrokken die inhoud bijdragen. Deze bijdragen hebben
geresulteerd in het grootste en populairste algemene naslagwerk op het internet.
Volgens onafhankelijke statistieken is Wikipedia de op zes na populairste website
ter wereld.

Het beheer van een zeer populaire website is een complexe en kostbare zaak.
In het geval van Wikipedia wordt dit bemoeilijkt door het feit dat de voortdurende
toename van haar populariteit niet noodzakelijkerwijs leidt tot een evenredige ver-
hoging van de inkomsten, die voornamelijk uit donaties bestaan. Deze beperking
van middelen en de niet-kritieke aard van de applicatie hebben ervoor gezorgd dat
Wikipedia de snelheid centraal gesteld heeft, ten koste van de betrouwbaarheid.
Dit uit zich in incidentele, soms wereldwijde, storingen.

Met betrekking tot schaalbaarheid kan worden gezegd dat de infrastructuur
van Wikipedia in principe geen duidelijke schaalbaarheidsproblemen heeft (noch
in omvang, noch in geografische of administratieve schaalbaarheid). Wikipedia
medewerkers hebben uitzonderlijk werk geleverd in het implementeren van een
content delivery network met datacenters in twee afzonderlijke continenten dat
efficiënt kan worden beheerd door een klein administratief team. Echter, er is
wel degelijk een schaalbaarheidsprobleem, namelijk het feit dat de infrastruc-
tuur alleen significant kan groeien door het toevoegen van grote dure datacenters.
Voor andere grote populaire commerciële websites is dit meestal geen probleem,
maar in het geval van Wikipedia kan dit een ernstig probleem worden omdat de
beperkte financiële middelen het moeilijk maken om nieuwe datacenters te rea-
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liseren. Om dezelfde reden kan worden gezegd dat er wellicht administratieve
schaalbaarheidsproblemen zijn, omdat het voor Wikipedia moeilijk kan zijn om
een voldoende groot administratief team samen te stellen om om te gaan met de
groeiende complexiteit van de website.

Het is onze stelling dat de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van Wikipe-
dia significant verbeterd kunnen worden op een kosten-efficiënte manier door de
implementatie van een gezamenlijke hosting-infrastructuur waarin individuen met
een deel van hun ongebruikte rekenkracht van hun eigen computers kunnen bijdra-
gen aan het hosten van Wikipedia, vergelijkbaar met de manier waarop zij reeds
inhoud of geld doneren. Wij baseren dit idee op het feit dat duizenden mensen
een aanzienlijke hoeveelheid tijd of geld besteden om Wikipedia te helpen. Wij
geloven dat deze bereidheid om bij te dragen zou kunnen worden uitgebreid met
een extra samenwerkingsmechanisme, zeker aangezien dit waarschijnlijk weinig
kosten met zich mee zou brengen voor de potentiële deelnemers.

Een collaboratief hosting-systeem voor Wikipedia moet voldoen aan drie be-
langrijke functionele eisen. Ten eerste moet de bestaande Wikipedia functionali-
teit niet aangetast worden. Alles dat met het huidige Wikipedia gedaan kan wor-
den, moet mogelijk blijven. Ten tweede moet de eindgebruiker niets merken van
eventuele veranderingen. Dit impliceert dat als het gezamenlijke hosting-systeem
wordt ingezet, de huidige gebruikers Wikipedia kunnen blijven gebruiken alsof er
niets veranderd is, met een gewone webbrowser zonder speciale configuratie. Ten
derde moet het administratieve team Wikipedia kunnen blijven controleren op de
manier waarop ze dit nu doen, waaronder het behoud van de volledige controle
over het redactionele beleid en mechanismen zoals authenticatie. In dit proef-
schrift bestuderen we het probleem hoe een collaboratief webhosting-systeem te
ontwerpen dat aan deze eisen voldoet.

Een dergelijk collaboratief hosting-systeem moet ook voldoen aan een aantal
niet-functionele eisen die gebruikelijk zijn in gedecentraliseerde systemen. Ten
eerste moet het opschalen naar grote aantallen gebruikers en deelnemende machi-
nes. Ten tweede moet het om kunnen gaan met veranderingen waarbij machines
op elk moment aan het systeem kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Ten
derde moet het aanvallen kunnen afslaan van kwaadwillende deelnemende ma-
chines. Ten vierde moet het kunnen omgaan met problemen die het gevolg zijn
van een gebrek aan vertrouwen van eindgebruikers in machines die hen onbe-
kend zijn. In het bijzonder moet het onmogelijk zijn voor een niet-vertrouwde
deelnemende machine om de geschiedenis van lees-operaties van een individuele
gebruiker te weten.

Om onze doelstelling van het ontwerpen van een collaboratief hosting-systeem
voor Wikipedia te bereiken, onderzochten we eerst de werkdruk van Wikipedia en
de huidige hosting-infrastructuur. Voor het uitvoeren van deze studie gebruikte
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we een steekproef die 10 % van het verkeer van Wikipedia tijdens een 107-daagse
periode bevatte.

Een gedecentraliseerd collaboratief hosting-systeem voor Wikipedia moet nood-
zakelijkerwijs peer-to-peer (P2P) technologie gebruiken. Echter, veel van deze
technologieën zijn gevoelig voor aanvallen van kwaadwillende deelnemers. Om
ervoor te zorgen dat ons hosting-systeem niet zou afhangen van onveilige technie-
ken hebben we een uitgebreide studie van de veiligheid in P2P-systemen gedaan,
waarin we veel verschillende P2P beveiligingstechnieken geanalyseerd en verge-
leken hebben. Door deze studie hebben we inzicht gekregen en richtlijnen opge-
steld over hoe P2P-systemen te gebruiken op een veilige manier voor het bouwen
van een applicatie zoals ons Wikipedia hosting-systeem.

Een belangrijke conclusie van onze werkdruk- en veiligheidsanalyses was dat
een volledig gedecentraliseerde oplossing uitsluitend gebaseerd op P2P techno-
logie noch schaalbaar, noch veilig zou zijn. Bovendien kwamen we erachter dat
de bestaande Wikipedia architectuur, die gebaseerd is op gedistribueerde caches,
een multicast cache-ongeldigverklaring systeem en centraal beheerde data stores,
beter is dan alle voorgestelde P2P alternatieven, die zich gewoonlijk richten op
decentralisatie van het back-end data-opslag systeem.

Onze oplossing voor het probleem van collaboratieve Wikipedia hosting is
een architectuur die gecentraliseerde en gedecentraliseerde elementen combineert
en die een aanpak gebruikt die vergelijkbaar is met de bestaande Wikipedia infra-
structuur.

In onze architectuur zijn er drie groepen van deelnemers. Een daarvan is
de Wikipedia exploitant zelf, die een beveiligde, vertrouwde infrastructuur be-
heert die centrale data opslag en alle functionaliteit, met uitzondering het lezen
van wiki-pagina’s, omvat. Deze functionaliteit is in veel gevallen moeilijk te im-
plementeren op een veilige en schaalbare manier met behulp van P2P technolo-
gie, en vertegenwoordigt slechts een fractie van de werkdruk van Wikipedia. De
tweede groep van deelnemers zijn organisaties zoals ISP’s, universiteiten en be-
drijven, die hun eindgebruikers front-ends leveren die op dezelfde wijze werken
als transparante standaard web proxies, maar die Wikipedia pagina’s genereren
en cachen met aangepaste protocollen die voordelen voor de organisatie hebben
boven een standaard web proxy. Ten slotte zijn de derde groep van deelnemers
mensen die een deel van hun computer-, opslag- en netwerkbronnen doneren om
te helpen bij het hosten van Wikipedia. Deze gebruikers fungeren als een se-
cundaire cache laag om zo de beveiligde, vertrouwde infrastructuur te bescher-
men tegen de lees-belasting van de front-end laag, en om de consistentie van de
front-end caches te helpen handhaven. Deze architectuur is vergelijkbaar met
de bestaande Wikipedia-infrastructuur, maar het eerste caching niveau wordt uit-
gevoerd door organisaties die vertrouwd worden door eindgebruikers, terwijl de



260 SAMENVATTING

cache-coherentie overhead en het tweede caching niveau grotendeels de verant-
woordelijkheid zijn van de collaboratieve gebruikers.

Met deze architectuur is de Wikipedia-exploitant verantwoordelijk voor alle
niet-leesoperaties en voor leesoperaties die niet kunnen worden verwerkt door de
eerste twee caching lagen. Gezien het feit dat Wikipedia’s werkdruk vooral be-
staat uit leesoperaties is het zeer geschikt voor caching, en de Wikipedia-exploitant
zal voornamelijk de niet-leesoperaties af te hoeven handelen.

Wij hebben de door ons voorgestelde architectuur gevalideerd met behulp van
trace-gebaseerde simulaties. We gebruikten dezelfde steekproef data die we heb-
ben gebruikt voor de werklastanalyse en gebruikten een implementatie van de ar-
chitectuur die gebruikt maakt van een door ons geïmplementeerde discrete-time-
event gebaseerde netwerksimulator. Uit onze evaluatie blijkt dat de door ons voor-
gestelde architectuur in staat is om de Wikipedia werkdruk efficiënt te verwerken.
De architectuur is in staat om te profiteren van de middelen die door collabora-
tieve gebruikers wordt bijgedragen en zo de belasting die door de beveiligde, ver-
trouwde infrastructuur moet worden behandeld aanzienlijk te verminderen. De
architectuur is ook in staat om een goede service te bieden aan eindgebruikers, en
bespaart bandbreedte voor organisaties die front-ends bieden.


