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SAMENVATTING

Efficiënte Hoogfrequente Momentopnames ten bate van Foutherstel en
Foutanalyse

Computers en de programmatuur die er op draait spelen in ons dagelijkse
leven een immer toenemende rol. Deze programmatuur, ook software ge-
naamd, wordt continue uitgevoerd op computers, telefoons, TV’s, en zelfs
om onze polsen in slimme horloges. Deze software heeft weliswaar onze le-
vensstandaard op meerdere manieren verhoogd, maar wordt ook al sinds het
eerste uur geplaagd door een probleem: betrouwbare software is moeilijk te
schrijven. Dit blijkt mede uit de gevleugelde uitdrukking “Have you tried turn-
ing it off and on again”, oftewel, heb je hem al uit- en aangezet?, de zogenaamd
universele oplossing voor allerlei computerproblemen, die dus allemaal aan
de software moeten liggen.

Het is dus niet verrassend dat onderzoek naar methodes en technieken om
software betrouwbaar te maken in dezelfde periode een vlucht nam dat com-
puters voor het eerst werden toegepast in het bedrijfsleven en in universitei-
ten.
Checkpointing, is een algemene systeem momentopname, is een belangrijke

techniek die uit dit onderzoek is voortgekomen, en veel toepassingen heeft
t.b.v. betrouwbaarheid, zoals het automatisch herstellen van fouten die opge-
treden hebben, en het vinden van fouten in de software. Een belangrijk on-
derdeel van deze momentopname is een momentopname van het geheugen
van een programma maken. Dat is het hoofdonderwerp van dit proefschrift.

Dit proefschrift legt zich met name toe op scenarios waarbij frequente mo-
mentopnames nodig zijn. Voorbeelden van toepassingen zijn automatische her-
stel technieken die momentopnames voor elke cliënt verzoek vereisen, of op
precies uitgekiende herstel-tijdstippen. Verder maken frequente opnames
het ook mogelijk om, bij het opsporen van fouten, de toestand van een pro-
gramma op elk gewenst moment tijdens het verloop van het programma op
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te vragen.
Voor het hoogfrequente uitvoeren van deze opnames is het vastleggen van

de toestand van het geheugen een belangrijke factor in de kosten. Daarom is
het aantrekkelijk dit te optimaliseren. Toepassingen die zowel hoogfrequente
opnames nodig hebben als een lange opname geschiedenis krijgen ook te ma-
ken met het efficiënt opslaan van al die opnames zonder dat waardevolle ap-
plicatie geheugen kwijt te raken.

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we pure applicatieniveau hoogfrequente op-
names. Omdat we ons tot het applicatieniveau beperken, omzeilen we het feit
dat bij het in gebruik nemen van een dergelijke oplossing in de echte wereld,
een verandering aan het onderliggende besturingssysteem vaak niet mogelijk
is. We onderzoeken drie momentopname-systemen die op pagina-resolutie
werken, en verder een systeem waar instrumentatie voor nodig is, toegepast
op een verzameling server applicaties. Om een hoogfrequente opname aan
te tonen, nemen we voor elk verzoek een opname. Dit is een veel voorko-
mende modus wanneer we verzoek-gebaseerd foutherstel willen doen. Onze
experimenten tonen aan dat wanneer een hogere opnamefrequentie wordt
toegepast, de opnamesystemen die een paginaresolutie gebruiken een hoger
snelheidsverlies laten zien. De instrumentatie-gebaseerde undolog, die welis-
waar efficiënter is in gebruik, heeft als nadeel dat het geheugengebruik on-
begrensd is. We presenteren Lightweight Memory Checkpointing (LMC), een
systeem dat op efficiënte wijze hoogfrequente, applicatieniveau momentop-
names met wél begrensd geheugengebruik mogelijk maakt. LMC maakt ge-
bruik van instrumentatie die bij het bouwen (compileren) van de applicatie
automatisch door de compiler wordt aangebracht, in plaats van afhankelijk
te zijn van relatief inefficiënte systeemniveau primitieven die met paginare-
solutie werkt, en met copy-on-write semantiek werkt. In tegenstelling tot de
undolog aanpak slaat LMC opname gegevens op in een schaduwbestand, waar-
door geheugengebruik begrensd wordt.

In Hoofdstuk 3 komen we terug op paginaresolutie momentopnames. Maar
deze keer staan we er niet op dat systeemwijzigingen niet kunnen. Eerst ana-
lyseren we wat de kosten zijn voor deze momentopnames met pagina resolu-
tie. We tonen aan dat als we gebruik maken van het Kopiëer-met-Schrijven
(copy-on-write, oftewel CoW) mechanisme in Linux, dat met fork automa-
tisch wordt ingezet, het maar liefst acht maal zoveel tijd kost ten opzichte
van simpelweg de pagina kopiëren. En daarmee negeren we nog de kosten
van fork zelf, die ook aanmerkelijk zijn. De resultaten van deze analyse mo-
tiveren het ontwerp van de tweede techniek om momentopnames mee te
maken die in dit proefschrift wordt gepresenteerd, Speculatieve Geheugen-
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opnames, in het Engels genaamd Speculative Memory Checkpointing (SMC).
SMC maakt een combinatie van CoW en simpelweg direct kopiëren moge-
lijk. SMC kan ook er notie van nemen welke pagina’s vaak veranderen, of-
tewel ‘heet’ zijn, en deze speculatief kopiëren, om een veel duurdere CoW
gebeurtenis te snel af te zijn. De speculatie bestaat uit het inschatten van wat
telkens de set pagina’s is waarmee gewerkt wordt, en ook nog eens naartoe
geschreven wordt. Dit noemen we Writable Working Set Estimation, oftewel
WWSE. We hebben zowel twee gevestigde WWSE technieken geëvalueerd,
namelijk Active-RND en Active-CKS, als ons eigen WWSE algoritme, name-
lijk GSPec WWSE. In tegenstelling tot traditionele WWSE technieken, kan
GSpec zich automatisch op verschillende soorten taken instellen. Onze ex-
perimenten tonen aan dat een (hypothetische) ideale en kosteloze speculatie
de kosten van CoW momentopnames met 29,3 procentpunten kan vermin-
deren - van 44,9% tot 15,6%, in het geteste scenario. Dit bevestigt het nut
van speculatie om de kosten van het gebruik van CoW bij momentopnames
te verminderen. Verder laten we zien dat alle geteste speculatie strategieën
de kosten drukken, en ook een beperkte toename in het geheugengebruik en
hersteltijd met zich mee brengen. GSPec laat de grootste speculatie nauw-
keurigheid zien bij de geteste toepassingen, en vermindert de opname kosten
met 14,1 procentpunten, van 44,9% naar 30,8%, in vergelijking tot standaard
CoW.

In Hoofdstuk 4 presenteren we DeLorean, en systeem om fouten in soft-
ware te helpen opsporen (debugging). Dit systeem maakt gebruik van mo-
mentopnames waardoor ‘tijdreizen’ mogelijk wordt. Hiermee demonstre-
ren we een toepassing in de echte wereld voor hoogfrequente momentopna-
mes. DeLorean benadrukt het belang van efficiënt onderzoek en opslag van
momentopnames, twee belangrijke vraagstukken die zich voordoen wanneer
veel momentopnames genomen worden. DeLorean gebruikt het systeem dat
in Hoofdstuk 3 is gepresenteerd om efficiënte, hoogfrequente momentopna-
mes te realiseren, en zo de vertraging tijdens de opnamefase te verminderen.
Door het comprimeren en ontdubbelen van de pagina’s in de momentopna-
mes, is DeLorean in staat om het geheugengebruik van de opslag van de mo-
mentopnames met 95% te verminderen. Hierdoor is de opslag van miljoenen
momentopnames mogelijk. Verder onderzoeken we verschillende manieren
om de inhoud te onderzoeken. We laten zien dat, in onze experimenten, als
interessante geheugenlocaties bekend zijn, gedeeltelijke terugrol tot 88% van
de zoektijd kan schelen. Dit kan verder verbeterd worden als bepaalde eigen-
schappen van de zoekcriteria bekend zijn. In sommige gevallen kunnen we
daardoor een zoekstrategie gebruiken door telkens middendoor te delen –
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hierdoor kunnen we miljoenen opnames in rond de 8,4 seconden doorzoe-
ken.

Samengevat laat dit proefschrift de noodzaak zien voor hoogfrequente ge-
heugen momentopnames, en worden er verbeteringen voorgesteld aan ge-
vestigde opname technieken. Hierdoor worden ze bruikbaar voor hoogfre-
quente toepassingen. We hebben het praktische inzetbaarheids spannings-
veld onderzocht van verschillende opnametechnieken, en hebben laten zien
dat als de doel-applicatie opnieuw gecompileerd kan worden, technieken die
puur op applicatieniveau werken een veel betere doorvoersnelheid van de
applicatie mogelijk maken dan varianten die van paginaresolutie technieken
afhankelijk zijn. Het schaduwbestand van LMC laat zien dat het niet nood-
zakelijk is om geheugen garanties te laten varen om dit te realiseren. Verder
meer laten we zien dat speculatie en het ontsluiten van de CoW functiona-
liteit als een systeem functie aan de applicatie de extra kosten van hoogfre-
quente opnames aanzienlijk verkleint. De technieken die in dit proefschrift
worden gepresenteerd maken het efficiënte opslaan en doorzoeken van het
grote aantal opnames dat van een hoogfrequente opname afkomt mogelijk.

We hopen dat deze technieken gezamenlijk een heel nieuw scala aan mo-
gelijke toepassingsscenario’s mogelijk maakt voor hoogfrequente geheugen
moment opnames, zoals het ‘tijd-reizende’ DeLorean systeem dat ook in dit
proefschrift gepresenteerd wordt.


