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Resumo
O sistema operacional tem como responsabilidade gerenciar de forma eficiente os recursos

disponíveis no sistema computacional para satisfazer da melhor forma possível as necessida-
des das aplicações. Nesse contexto, a construção de sistemas de arquivos é uma área bastante
rica em estudo dado o impacto que a manipulação de arquivos exerce no desempenho de uma
larga gama de aplicações. A implementação de sistemas de arquivos sofre em complexidade
pela necessidade de integração de serviços específicos de arquivamento como criptografia,
compressão, replicação, e distribuição.

As dificuldades em oferecer de forma eficiente serviços de arquivos se tornam ainda mais
nítidas em cenários em que as aplicações apresentam necessidades ou comportamentos dis-
tintos ou mesmo confiit.antes. Este projeto de pesquisa investiga uma solução para esses dois
problemas essenciais em serviços de arquivos - evolução e customizabilidade. Propomos o
uso de Rexibilidade com granularidade fina como base de uma arquitetura de sistemas de
arquivos.

Est.e trabalho apresenta o estudo, desenvolvimento e implementação do sist.ema de ar-
quivos K42 File System (KFS), disponível para os sistema operacionais K42 e Linux. O
KFS usa uma arquitetura baseada em componentes extremamente simples e leve para obter
a flexibilidade com granularidade fina. Com essa arquitetura flexível, é possível implementar
qualquer arquivo ou diretório do sistema de arquivos como uma composição de componen-
tes distintas. Demonstramos que a arquitetura flexível do KFS é importante e viável para
além de apoiar diversas classes de aplicações anuais, possibilitar a inclusão incremental de
ftmcionalidades para classes de aplicações ainda desconhecidas.

Descrevemos duas iniciativas no uso da flexibilidade de nossa arquitetura. A primeira é
a incorporação de um mecanismo de consistência de meta-dados desenvolvido para o KFS;
o rnefa-vaza snapshoffãng. A segunda é a descentralização de meta-dados do KFS: possibili-
tando, ent.re outras funcionalidades, a adição de inodes embutidos ao sistema de arquivo.
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Abstract
The operating system is responsible for efhciently managing available computational re-

sources in ordem to satisfy application's requirements. In this context, the construction of file
systems is a rich área of st\tdy given the performance impact of file manipulat.ion on a laige
range of applications. File system implementation complexity increases due to the need of
integration of especific file system services like cryptography, compression, replication. and
distribution.

The dificulties of efhciently oaering file system services become more evident in scenarios
where applications present diaerent, or even conflicting, requirements or behaviour. Tais
research project investigates a solution to these two essencial problema in file system services

evolution and customizability of services. We propose the use of fine-grained fiexibilit.y as
the bases for a file system architecture.

This work presente the study, development, and implement.ation of the K42 File System
(KFS), available for t.he K42 and Linux operating slstems. KFS uses an extremely light-
weight and simple component-based architecture to obt.ain fine-grained fiexibility. With tais
fiexible aichitecture, it is possible to implement files and directories with diEerent component
compositions. We show that the fiexible architecture in KFS is essencial and viable in order
not only to support severas classes of current applications, but also make it possible to add
features incrementally for yet unknown classes of applications.

We describe two inicial.aves in the use of fiexibility in our architecture. The first is the
incorporation of a meta-data consistency mechanism developed for KFS: meta-data snaps/zof-
fÍrzg. The second is the decentralization of meta-data in KFS: making it possible: among
other features: t.o add embedded inodes to the file system.
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Capítulo l

Introdução

Sistemas operacionais são responsáveis por gerenciar os recursos disponíveis no computador e
prover interfaces para o desenvolvimento de programas. atendendo a necessidades diversas, po-
tencialmente conflitantes. Também espera-se que o sistema operacional funcione bem para uma
variedade de recursos de hardware, e sob várias cargas de solicitações de serviços. Estes requisitos
são difíceis de serem satisfeitos, e implementações de sistemas operacionais resultam em código
particularmente complexo e extenso, de difícil manutenção. Por exemplo, óugs permanecem no
núcleo do sistema operacional Linux ILinux, 20041 por uma média de 1,8 anos antes de serem corri-
gidos achou et al., 20011. O estudo descrito nesta dissertação concentra-se em um dos componente
de sistemas operacionais: o sistema de arquivos.

'nadicionalmente, sistemas de arquivos são desenhados !evando em consideração um conjunto
específico de requisitos e suposições sobre características de arquivos: carga esperada e padrões
de uso e falhas. As escolhas sobre representação de dados persistentes e políticas de manipulação
desses dados geralmente são aplicadas uniformemente a todos os elementos do sistema de arquivos:
independente de características particulares. A implementação de sistemas de arquivos tem que
corretamente lidar com todos casos raros possíveis, e em sistemas de arquivos tradicionais (e.g.,
FFS INlcKusick et a1., 10841, ext2fs ICard et al., 19941), muitas vezes o preço pela implementação
abrangente é um custo maior no desempenho de cenários mais comuns como, por exemplo:

e estudos têm mostrado que, para muitas cargas de trabalho: a maioria dos arquivos mallipula-
dos são pequenos (IOusterhout et a1., 19851, j\lesnier et al., 20041). Ao ot.inlizar o sistema de
arquivos para arquiv'os pequenos, uma melhoria de 40% foi relatada em ISoules et al., 2003li

© estatísticas de servidores NFS indicam que mais de 60% dos arquivos manipulados têm um
ciclo de vida de apenas l segundo IXlesnier et al., 2004li se esta classe de arquivos fosse
guardada eln memória não-vo]áti] (NVRAX]), uma ine]horia consideráve] de (]eselnpenho
seria observada:

e acesso concorrente para escl'ita ao mesmo ar(ruivo não é comum (dados existentes indicam
blue seja menos (lue 1-% dos casos): Dias caminhos comuns ilo código de sistemas de arquivos
incluem aquisição e libel'ação de tra'ç't\s (/ocas).

l
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Ademais, sistemas de arquivos vêm oferecendo replicação ou particionamento de dados sobre
um conjunto de discos, ou versionamento de arquivos como políticas que abrangem o sistema de
arquivos por completo, mesmo que em muitos cenários tal funcionalidade seja importante para
apenas parte dos dados.

Para atacar essas questões, propomos que flexibilidade com granularidade fina seja a base
da arquitetura do sistema de arquivo. Um sistema de arquivo com flexibilidade com granularidade
fina permitiria implementações que otimizassem para cenários, padrões de acesso e requisitos muito
específicos. Ele também permitiria que políticas e implementações diferentes, e possivelmente
confiitantes, coexistem no mesmo sistema de arquivos.

Flexibilidade também é desejável para satisfazer requisitos que são ainda desconhecidos, como,
por exemplo, estender o sistema de arquivos para eficientemente manipular arquivos acessados com
novos padrões de acesso, introduzidos por novas classes de aplicações.

Esta dissertação descreve o estudo e desenvolvimento de um arcaboiço de sistemas de arqui-
vos baseado em um desenho bastante flexível. Esse sistema de arquivo é "real" o suficiente para
executar cargas e aplicações científicas e comerciais, obtendo desempenho comparável a outros
sistemas de arquivos, tal como o ext2fs do Linux. Nosso principal objetivo é investigar a custo-
mização/adaptação dinâmica de serviços de sistemas de arquivos. Adicionalmente, queremos que
a arquitetura seja flexível o suficiente para que seja possível experimentar com novas tecnologias
de armazenamento de dados. Por exemplo, novas tecnologias como dispositivos de armazenamento
baseado em MEMS ISchlosser and Ganger, 20041 pode mudar: consideravelmente, nossas suposições
anuais sobre capacidade, latência e banda dos dispositivos comuns de armazenamento. Além disso.
novos "dispositivos inteligentes" poderão ser encarregados de executar algumas funções atualmente
implementadas na camada do sistema de arquivos. Por exemplo, a arquitetura atual de armazena-
mento baseada em objetos IAnderson, 19991 move a tarefa de alocução de blocos e escalonamento
de requisições da camada de sistemas de arquivos para a camada do próprio dispositivo.

Trabalhos anteriores têm atacado o problema de construir sistemas de arquivos que lidem com
novos requisitos, focando em facilidade de desenvolvimento. Mlaziéres descreve em INlazieres, 200il
uin conjunto de ferramentas para estender sistemas de arquivos Unix. Esse trabalho expõe a
interface NFS, permitindo a implementação de novos sistemas de arquivos de forma portável em
espaço de usuário. Sistemas de arquivos "empilháveis" (stackaóZe /iZe sg/sfems) prometem acelerar
o desenvolvimento de sistemas de arquivos: providenciando uma interface extensí-,el ao sistema de
arquivos, permitindo a inclusão incremental de novos recursos IRosenthal, 1990i Heidemann alad
Popek, 19941 Khalidi and Nelson, 19931 Zadok and Nieh: 20001. Todos esses esforços elavol\.em o
comportamento do sistema de arquivos iilteirol a ]lossa pesquisa foca na habilidade de mudança de
comportamento na grallularidade de arquivos ou diretórios.

A nossa pescluisa constrói em cima da pesquisa feita pelo HurNcane F'z/e System. (HFS) IKri-
eger and Stumln, t9971. O HFS foi projetado para máquillas lnultiprocessadas com memória
compartilhada (potencialmente de grande escala) : baseado ilo princípio de cine. para maximizar o
desempenho para aplicações com requisitos diversos: um sistema de ar(laivos deve fornecer uma
grande variedade de estruturas de arquivos. políticas de sistemas de ar(ruivos: e illterfaces de E/S.
Como exemplo extremo: o HFS permite a otimização da estrutun\ cle uin :\r(ruivo para 10 É/zreads
con('orientes com operações de t\penas esci'ita em acesso aleatório. algo cine nenhum outro sistema
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de arquivos consegue fazer. O HFS explorou sua Rexibilidade para obter um melhor desempe-
nho e escalabilidade. O HFS demonstrou que sua flexibilidade adicionou pouco custo adicional
computacional ou de E/S.

Neste trabalho apresentamos o K42 File System (KFS). O KFS foi fortemente influenciado
pelo HFS. No KFS, desempenho paralelo e escalabilidade são importantes, mas exploramos flexibi-
lidade em termos de outros requisitos, tais como, replicação de dados, consistência de meta-dados.
e mudanças dinâmicas na representação de arquivos para melhor satisfazer o padrão de acesso do
arquivo.

O sistema de arquivos KFS faz parte do projeto K42 IK42, 20041, e está disponível para os
sistemas operacionais K42 e Linux ILinux, 20041. O código fonte do KFS está disponível como
partem do K42, disponível em üttp : //www . research . ibm . con/K42/k42cvs . html.

1.1 Desafios

A introdução de uma nova arquitetura para sistemas de arquivos envolve desafios como

1 . Exigências de desempenho dos componentes de armazenamento de dadosl "discos são lentos"

2. Lenta evolução de sistemas de software/operacionais, e mais especificamente de sistemas de
arquivos.

3 Falta de apoio à necessidades específicas de aplicações, ou aplicações com padrões e requisitos
fora da "norma"

Esses desafios revelam oportunidades de investigar como uma nova arquitetura de sistemas de
arquivos pode impactar o avanço de serviços de arquivamento. A seguir, detalhamos cada uma
dessas três questões.

l.l.l Sistemas de armazenamento de dados

Oust.erhout IOusterhout, 19901 compara a evolução do desempenho de sistemas computacionais
(hardware) com a evolução do desempenho de sistemas operacionais, e conclui que, para o conjunto
de primitivas testadas, o desempenho do sistema operacional não escala na mesma proporção para
as diversas velocidades de máquinas. O desempenho observado em máquinas com processamento
mais rápido foi bem ]nenor que o esperado. Em sua conclusão; ele aponta a velocidade de E/S
(tanto de disco quanto de rede) como um dos grandes problemas de desempenho em sistemas
operacionais. Também sugere que o desacoplamento entre o desempenho de sistemas de arqui'ç'os
e o desempenho de sistemas de armazenamento (disco ou rede) é essencial para que aplicações se
beneficiem de avanços no desempenho dos sistemas computacionais.

Com as melhorias na velocidade dos microprocessadores e no tempo de acesso à memória princi-
pal de um computador: o tempo de acesso a disco (e a outros dispositivos de E/S) é idelltificado em

'KFS está no diretório os/servers/kfs da árvore de código do K]2
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diversos cenários como sendo uln gargalo de desempenho para as aplicações. Isso ocorre, principal-
mente, porque que os discos, além de não acompanharem a evolução no aumento de velocidade da
memória principa!, são geralmente cerca de 6 ordens de magnitude mais lentos. Por isso: melhorias
no serviço de tais dispositivos geralmente implicam em melhorias significativas no desempenho de
muitas aplicações.

Essa disparidade entre o desempenho dos sistemas de armazenamento de dados e o desempenho
das unidades de processamento e memória principal, ainda vista como uma fonte de gargalo eln
sistemas operacionais, é o ponto motivador para boa parte da pesquisa em sistemas de arq\uivos.

1.1.2 Evolução de sistemas de arquivos

A disponibilidade de novos recursos nos sistemas computacionais, muitas vezes, implica em
modificações não trivais nos sistemas operacionais. E freqüente que a mudança no sistema com-
putacional imponha a reavaliação e reimplementação, quase que por completo, de estruturas e
políticas utilizadas no sistema operacional. Un) exemplo relativamente recente foi a popularização
de múltiplas unidades de processamento em máquinas computacionais de médio e baixo custo, e
a subsequente preocupação com escaZabíZídade em sistemas operacionais de uso geral. Viu-se
necessário adicionar primitivas de sincronização em praticamente iodo o código de tais sistemas.
Essas modificações globais, por via de regra, exigem um grande esforço e/ou custo de desenvolvi-
mento. Além de ser um processo bastante demorado, expõe diversos novos problemas, deixando
esses sistemas instáveis. Por fim, é sabido que a solução/implementação adotada em muitos siste-
mas operacionais de uso geral é sub-ótima.

No caso específico da infra-estrutura anual de sistemas de arquivos, é a difícil adicionar novos
serviços de arquivamento. Existem muitas melhorias nos serviços de arquivamento conhecidas pela
comunidade científica, mas a dificuldade de adiciona-las incrementalmente aos sistemas de arquivos
faz com que elas não sejam implantadas nos sistemas operacionais largalnellte utilizados.

Dois exemplos que ilustram problemas e a lenta evolução de sistemas de arquivose são:

e A criação e utilização dos sistemas gerenciadores de banco cte dados (Z)afa Base À/anagemenf
Sysfems - DZ?À/S) em banco de dados comerciais, como DB2 IDB2, 20041, Oracle IOracle,
20041 e Nlicrosoft SQL Server IÀ'lSQLserver, 20041. O DBNIS tem como responsabilidade
gerenciar transições, segurança, confiabilidade, integridade de dados, etc. Nl\fitas vezes o
DBX'lS acesso os dispositivos dos sistemas computacionais de forma nativa, sela a interferência
do sistema de arquivos do sistema operacional. Essa necessidade se dá devido à ineficiência
constatada nos sistemas operacionais pelos desenvol\edores de ballco de dados e pela falta de
alguns serviços de arquivamento.

e A construção de diversos sistemas de arquivos (lue iinplementam tiansações de dados e/ou
meta-dados para aumentar a contabilidade e disponibilidade do sistema de ar(ruivos. .A i(laia
de transições de dados e/ou meta-dados é bastante alltiga no âmbito de banco de dados. Ein
particult\r o uso de Zogs é explorado para a recuperação de quedas em banco de dados desde
o fim da década de 70 ÍGray. 1978: Grau et al.. 10Sll.
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Essa técnica foi apresentada e implementada em um sistema de arquivos do sistema operacio-
nal Sprite IOusterhout et al., 19881 por Rosenblum e Ousterhout IRosenblum and Ousterhout,
19921 apenas eln 1991. Muitos sistemas operacionais disponíveis no mercado incorporaram
essa funcionalidade apenas anos depois, além disso essa nova fullcionalidade exigiu a reescrita
do sistema de arquivo por completo o que geralmente exige muitos recursos humanos, gastalldo
tempo e equipes de desenvolvimento. Alguns desses sistemas de arquivos são: XFS ISweeney
et al., 19961, Ezt3 ITweedie, 19981, Reãser.Í IReiser4, 20041, ./FS IJFS, 20041, e ]VTFS IXTFS,
2004]( )

As barreiras para a inclusão dessas inovações incluem: partes de sistemas operacionais e, em
particular, sistemas de arquivos, são em geral complexos de serem escritosl as arquiteturas exis-
tentes2 para desenvolvimento de sistemas de arquivos são inRexíveis e não permitem uma fácil
extensibilidade de código já existente.

1.1.3 f'hlc+nwl;vnr'nn rlp s prvlí'nç=uuYUV v uvü T AYvv

Na construção de sistemas operacionais em uso no mercado, os serviços são desenvolvidos de
forma a cobrir corretamente todas as formas possíveis de uso, se possível otimizando os casos usuais,
isto é, os casos que ocorrem com mais freqüência no sistema. Esse tipo de otimização, como no caso
do sistema de arquivo Eztá? do Linux, que é otimizado para os casos comuns de uso da plataforma
Linux (por exemplo, leitura de arquivos "pequenos" ) , pode resultar num desempenho insatisfatório
para aplicações que manisfestem outros tipos de acessos e necessidades. Arquiteturas monolíticas
de sistemas de arquivos, que visam a um atendimento genérico de requisitos diversos, têm, por
via de regra, código complexo composto por inúmeros condicionais e parâmetros para detecção de
casos de uso distintos.

Uma complicação que os desenvolvedores desses sistemas têm evitado até agora é a possibi-
lidadade de oferecer o ]nesmo serviço, operando no mesmo recurso, de forma customizada3 para
o padrão de uso ou necessidade de um cliente. Tais customizações permitem explorar diversas
otimizações em termos de desempenho, por exemplo:

e Em sistemas do "tipo Unix" (por exemplo Linux ILinux, 20041, FreeBSD IFreeBSD, 20041,
NetBSD INetBSD, 20041 e Solaris jsolaris, 20041): chamadas da interface read4 são executadas
da mesma forma, independente de quantos bytes o cliente deseja ler. Pu et al j\lassalin and
Pu, 19891 relataram melhorias no desempenho de até 70% ao oferecerem comportamento
especializado para leituras de arquivos requisitando poucos bates.

e Sinal ( L'N/X sígnaZJ é um mecanismo para comunicação de eventos entre processos. \lc-
Namee et al IXlcNainee et al.: 20011 mostraram que disponibilizar uma especialização da

:E importante ressalvar que dentre os componentes utilizados em sistemas operacionais. o projeto do "VFS" para
implantação de sistemas de arqui\os é um dos mais flexíveis

3N'ota ao leitor: poder-se-á estranl)ar o uso ao longo desse texto da raiz n)orfológica cüsÍorn e seus derivados. que
ad\êm da !íngua inglesa. O seu uso: entretanto, foi feito devido a falta de palavra equivalente que expresse com
exatidão a ideia i11t:encionada. X,Itlit,os textos sugerem o uso (!e pe7-soez,aZllzar'. lilás o acllamos inadequado.

'ssize.t read(int fd. void *buf. size.t count) lê count bates do t lc-nletlto arquivo. socke . etc wsociaclo ao dl scritor
de arclui\o fd e coloca em buf
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implementação de sinais que reconheça quando um processo repetidamente envia o mesmo
sinal para um mesmo processo, pulando a checagein de erros e permissões nessas repetições,
reduz os custos de envio de um sina! em 65%.

e Patterson et al IPatterson et al., 199SI implementaram um esquenta no sistema operacional
OSF da Digital em (!ue as aplicações fornecem dicas sobre o padrão em que acessam arquivos.
Essas dicas são usadas pelo sistema operacional para explorar paralelismo de E/S e tomar
decisões referentes à alocução de óuXers e buscas antecipadas de dados. Experilnentos como
aplicações em busca de texto, visualização científica, consultas a bancos de dados relacionais,
reconhecimento de voz, ligação de arquivos objetos (obyect Z nk ng) e física computacional
tiveram reduções no tempo de execução entre 20 e 83%.

1.2 Abordagem deste trabalho
Nesse trabalho, defendemos que a introdução de uma arquitetura .HeaíueZ, que permita estender

e incrementar sistemas de arquivos existentes com novas funcionalidades e serviços é uma solução
para o problema da lenta evolução desses serviços e alto custo de tempo e desenvolvimellto. Essa
solução também comporta de forma simples a possibilidade de satisfazer diversas aplicações com
requisitos distintos e até antagónicos, de forma a possibilitar a especialização/otimização para cada
aplicação dos serviços fornecidos.

Além de vantagens em termos de desempenho, a flexibilidade através de customização para
casos específicos pode permitir que aplicações com necessidades distintas (em termos de segurança,
confiabilidade, disponibilidade, etc) co-existam em um sistema sem obriga-las a utilizarem infra-
estrutura e módulos inteiramente distintos .

A linha geral deste trabalho foi a de explorar flexibilidade de serviços em sistemas operacionais
e: em específico, sistemas de arquivos. Sistemas com um projeto orientado a objetos facilitam a
especialização de serviços. Sistemas operacionais orientados a objetos como Chorus IRozier et al.,
19921, Apertos IYokote, 10921, Choices ICampbell et al., 19931, 2K IKon et al., 20001, Tornado IGaln-
sa et al., 19991 e K42 IK42, 20041 têm explorado flexibilidade de serviços e a capacidade de um
sistema de se adaptar a diferentes padrões de utilização e disponibilidade de recursos, mas suas
limitações de funcionalidade (por serem projetos de pesquisa que focalizam aspectos específicos da
arquitetura do sistema) ou suas exigências ein termos de hardware ou ambiente de execução dihcul-
tam a proliferação destas idéias junto à comunidade de desenvolvedores dos sistemas operacionais
disponíveis no mercado.

O nosso trabalho investigou a introdução de custolnização de serviços de ar(luivamelato em dois
tipos de ambientes: em uin sist.ema operacional experimental, orientado a objetos, e com arquitetura
de microker'7zeZI e outro sistema operacional 'padrão" : com arquitetura de núcleo monolítico. Essa
última classe de sistemas segue um projeto tradiciollal: onde o núcleo do sistema operacional tem
uin aspecto monolítico e a estr\ituração de código e dados segue o paradigma procediinental jconlo
é o caso do Linux: \ariantes do BSD: Solares: Iria. AIX, etc).

Exploramos, no sistel-na operacional Liil\rx: ullla estruturação de sistel-ni\s de arquivos compatível
com o \''FS. tornando possíví'l investigar flexibilidade e custoinização na granulaiidacle de objetos
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(isto é, de cada sistema de arquivos, de cada arquivo, de cada instância de abertura de um arquivo) .
Especificamente, oferecemos o KFS como um novo sistema de arquivos para o Linux, cujo principal
objetivo é fornecer flexibilidade de serviços para as aplicações de forma eficiente, servindo como
um arcabouço para investigações de adaptação dinâmica de serviços em sistemas de arquivos no
ambiente Linux.

A escolha do sistema operacional Linux foi feita por diversas razões. O código fonte do sistema
operacional está licenciado sob a GPL IGPL, 19911, o que permite seu estudo e também sua modi-
ficação. O Linux também 'ç'em ganhando bastante espaço no mercado como um sistema operacional
que supre as necessidades de diversos setores de produção. Embora seja difícil determinar o número
de sistemas computacionais usando Linux como sistema operacional, especula-se IOS-counter, 19991
que mais de 30% dos servidores da /zzte77zet estejam usando Linux, o que é mais do que qualquer
outro sistema operacional, proprietário ou não.

Nós investigamos até que ponto o projeto disponível do uãrtuaZ .pZe sg/atem (VFS) no Linux IGo-
och, 19091 permite tal customização; buscando um conjunto minimal de mudanças nas interfaces
que nos permitisse implementar esse novo sistema de arquivos flexível, e avaliamos as vantagens e
desvantagens de seu uso. Os novos componentes introduzidos por nosso sistema de arquivos são
simples, no sentido de reutilizar rotinas genéricas já disponíveis no VFS do Linux tanto quanto
possívell a nossa ênfase foi investigar a flexibilidade da infra-estrutura.

Ao mesmo tempo, esse sistema de arquivos está disponível também para o sistema operacio-
na! K42. O gerenciamento de memória e a camada independente do sistema de arquivos do K42
(equivalente à camada VFS no Linux) têm paradigma e interfaces bastante diferentes dos siste-
mas operacionais tradicionais. O K42 segue um modelo orientado a objetos, onde cada recurso é
implementado por uma série de objetos.

A implementação do nosso sistema de arquivos em dois sistemas operacionais de arquitetura bas-
tante dist.lutas tem como propósito a validação de sua flexibilidade. Além das interfaces diferentes
que o sistema de arquivos deve apoiar, tivemos que garantir que a arquitetura que desenvolve-
mos fosse robusta o suficiente para satisfazer os requisitos desses dois sistemas. Essa experiência
foi extremamente valiosa, e achamos que a arquitetura de nosso sistema ficou mais robusta como
resultado.

1.2.1 Requisitos
Logo no início desse projet.o, os requisitos que definimos para arquitetura de nosso sistema de

arquivos foram:

l Flexibilidade - Deve ser possíç'e! às aplicações escolher através de nossa infra-estrutura os
serviços de arquivamento que desejam utilizar e indicar características específicas sobre o
padrão de uso da aplicação. Como argumentamos acima, julgamos que flexibilidade seja
essencial para satisfazer os diversos requisitos de serviços cle arquivamento da extensa gama
de aplicações disponíveis: e possivelmente de aplicações futuras. ainda desconhecidas.

2. Extensibilidade - Extensibilidade é uln requisito importante para a melhoria de serviços
de arquivalnei:Lto eln geral. Colmo argumentamos na senão 1.1: adição de novas funcionalida-
des ell] sistemas de ar(lui'ços legados tem se illostrí\clo uma ativiclade complexa. que muitas
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vezes exige a reescrita do código legado por completo. Além disso, com a evolução de pro-
cessadores, memórias de acesso aleatório e discos, e também dos requisitos e exigências de
aplicações, surge a necessidade de implementar novos serviços de arquivamento não previstos
allteriormente. Desejamos que nossa infra-estrutura consiga ser extensível de modo a suprir
exigências imprevistas.

3 Granularidade - É importante que a flexibilidade disponibilizada tenha granularidade fil-ta,
isto é, permita a customização de arquivos e não apenas de sistemas de arquivos completos.
Granularidade fina possibilita que aplicações com requisitos distintos usem o mesmo sistema
de arquivos, ou que uma única aplicação em momentos distintos de execução, usufrua da
flexibilidade fornecida por nossa infra-estrutura.

4 Baixo custo adicional - Uma nova infra-estrutura só será utilizada nos sistemas operacionais
se não impuser custos adicionais a aplicações que possivelmente não exijam utilização dos
novos recursos oferecidos. Para as aplicações que de fato usam novos serviços de arquivamento,
nossa illfra-estrutura deve implicar em um baixo custo adicional. Esse baixo custo adicional
é aceitável dado que a nova infra-estrutura pode propiciar melhorias no desempenho final ao
permitir a fácil incorporação de novas otimizações arquiteturais. O desempenho de aplicações
que usam serviços de arquivamento implementados na nossa infra-estrutura deve ser similar
ao uso de serviços de arquivamento equivalentes implementados diretamente com o VFS, de
forma monolítica.

3 Usabilidade - A nova infra-estrutura deve manter compatibilidade com as aplicações que
usam as interfaces e semânticas do ónix. Nlinimizar o impacto tanto no código principal
do núcleo quanto em aplicações aumenta o interesse dos desenvolvedores em uma nova infra-
estrutura. Muitas arquiteturas que geram melhorias no desempenho de aplicações e adicionam
novos serviços em sistemas operacionais não são adotadas, pois exigem conhecimento muito
específico dos desenvolvedores de aplicações ou quebram compatibilidade com aplicações exis-
tentes, diminuindo-se muita a aplicabilidade dessas inovações.

1.2.2 Arquitetura

O uso de arquiteturas baseadas em componentes é uma prática crescente na construção de pro-
gramas complexos de grande escala ISzyperski, 2002: Object Xlanagement Group, 2004: \iicrosoft
Corporation and Digital Equipinent Corporat-ion, 1999i Sun Nlicrosystems: 20041. A idéia defen-
dida por diversos arquitetos é que existem vantagens tanto eln termos de engenharia de software,
(quanto em termos de desempenho em programas baseados em uma arquitetura de componentes.
Tal arquitetura permite a construção de código mais modular e, portanto, com partes com alto grau
de desacoplamento. Esse maior desacoplalnento permite um maior índice de reutilização de código.
Além disso, o código de componentes deve ser mais simples do que de programas mollolíticos por
estar atendendo a requisitos mais restritos. (te cenários específicos. O uso de coinponel)tes também
deve resultar eln um maior clesen)penho para o programa justalllente por ser colastruíclo especifi-
caineilto para uil] único domínio de aplicação: ou seja: existe ullla c'iiminação das Faltes cle uma
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r'aplicação

distribuição

Fiaurn ] l Exemplo de composição de óuiZdíng bZocks

solução de propósito geral que não são exercitadas no cenário específico que o componente pretende

Desse modo, a fim de satisfazer os requisitos levantados na seção anterior, iremos adotar uma
arquitetura baseada em componentes. Essa arquitetura empregara as idéias de buàld ng ÓZocks IAus-
lander et al., 19971 introduzidas por Krieger no projeto do sistema de arquivos Hu7wcane Faze
System (HFS) IKrieger and Stumm, i9971.

Um buã/d ng b/ock nada mais é do que um objeto (ou componente leve) que implemente alguma
abstração. Ele pode gerenciar partes de recursos virtuais ou físicos, oferecendo um acesso a esses
recursos com uma interface uniforme e previamente estabelecida e conhecida. A composição de
óuã/dáng bZocks que implemente um recurso qualquer do sistema operacional é que determina o seu
comportamento e funcionalidades .

Um exemplo de composição de buíZdáng ÓZocks está ilustrado na figura 1.1. Nesse exemplo,
vemos uma composição representando a implementação de um determinado arquivo. Temos um
bloco de replicação de dados que replica os dados para dois outros blocos de distribuição de dados,
cada um distribuindo dados para uin número (no caso dois) de blocos específicos por disco. i'bote
que como cada recurso pode ter uma composição diferente, utilizando buiZdzrzg biocks diferentes,
existe um alto grau de flexibilidade.

Julgamos necessário a escolha de óuzZd ng bZocks ao invés de outras arquiteturas de componen-
tes já estabelecidas tendo em visto que a exploração de uma ar(luitetura baseada em componentes
em sistemas operacionais é diferelate de outros programas de'ç'ido aos seus re(luisitos específicos.
Em sistemas distribuídos. por exemplo: é importante conseguir lidar com platafornim e linguagens

9



DCC-lNIE-USP CAPITULOU. INTRODUÇÃO

heterogêneas, e por apresentar altos tempos para comunicação (latência), é permitido que a ar-
quitetura utilize um grande tempo de execução sem que um alto custo adicional para aplicações
seja observado. Em contraponto, sistemas operacionais possuem um conjunto distinto de requisitos
e por isso não é possível utilizar de forma satisfatória algumas das arquiteturas de componentes
largamente utilizadas para sistemas distribuídos.

Acreditamos que uma arquitetura de buáldáng bZocks para a criação de uma infra-estrutura
que forneça flexibilidade é adequada e satisfaz os requisitos delineados na seção 1.2.1. Nossas
experiências durante o desenho e implementação do KFS refletiram isso:

1. Flexibilidade - A flexibilidade dessa arquit.etura advém da possibilidade das aplicações po-
derem customizar recursos que desejam utilizar, isto é, escolher e compor de forma minuciosa
componentes pré-existentes e disponibilizados pelo sistema operacional.

2 Extensibilidade - A arquitetura de bzzãZd ng bZocks requer uma modelagem bastante modular
dos componentes desenvolvidos no sistema operacional. Modularidade em programas gera!-
mente induz um fraco acoplamento entre seus componentes e isso permite que o programa
seja mais facilmente extensível.
Existe a limitação de que um usuário sem privilégios ou uma aplicação não pode estender e
adicionar novos componentes e portanto estender e adicionar novas funcionalidades, como é
possível em alguns núcleos extensíveis discutidos. Isto é, apenas administradores têm per-
missão para implantar novos componentes. Entretanto, como já argumentado, soluções que
permitem a extensibilidade por usuários ou desenvolvedores são geralmente muito complexas
por tratar de questões como segurança. Além disso a escrita de serviços no núcleo é complexa
e, muitas vezes, além dos interesses e habilidades de desenvolvedores comuns.

3. Granularidade - O uso de buáldãng bZocks em sistemas de arquivos permite a cada arquivo
lou mesmo a cada abertura de arquivo) ter uma composição distinta dos demais arquivos no
mesmo sistema de arquivos, ou seja, cada arquivo tem a possibilidade de utilizar um conjunto
personalizado de serviços de arquivamento.

4 Baixo custo adicional - Um sistema de arquivos usando composições de buáZd g b/ocas para
implementar seus serviços deve manifestar um custo adicional em relação a outro sistema
de arquivos monolítico. No entanto, observamos que esse custo adicional é pequeno por
uma série de razões: o número de camadas (blocos) que uma operação deve atravessar é
geralmente pequenos mais importante, como a implemelatação dos serviços é feita no núcleo
(e não eln espaço de usuário, como algumas soluções de sistemas operacionais extensíveis) não
há necessidade de copiar dados entre espaços de endereçamentol e, eln geral, chamadas de uin
buíZdzng biock para outro são feitas com apenas um redirecionamento no fluxo de execução
do programa (possivelmente com cópias de alguns poucos parâmetros), o que equivale a uma
simples chamada de função.

5. Usabilidade - Para aplicações que não desejam usar novos serviços de arquivamento: limo
arquitetura baseada em buiZd ng b/ocas leão impõe mudanças. '':esses casos: o uso de btzzZdzr7g

f)/ocas deve ser coinpletalllente transparente. Nas aplicitções que de ft\to dose.jan) usar os novos
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serviços disponibilizados, é possível estabelecer interfaces adicionais simples que permitam a
aplicações especificarem a composição de bueZd ng bZocks a ser usada.

1.3 Roteiro
O restante dessa dissertação segue o seguinte roteiro. No capítulo 2 introduzimos alguns sistemas

de arquivos "tradicionais" e descrevemos em detalhes o KFS e sua estrutura. Ainda nesse capítulo,
iremos delinear diâculdades que encontramos e as inovações que introduzimos no prometo do KFS.
Por fim, discutimos o desempenho básico do KFS, mostrando que ele é uma alternativa viável para
implementação de sistemas de arquivos.

Os próximos dois capítulos (capítulos 3 e 4) descrevem duas iniciativas no uso de flexibilidade
usando o KFS. No primeiro, descrevemos um novo mecanismo de consistência de meta-dados,
chamado de meta-data snapshottáng desenvolvido para o KFS, além de mostrar o desempenho
de tal mecanismo, e compara-lo com outros sistemas de arquivos. No segundo, introduzimos a
descentralização de meta-dados no KFS, que tem três objetivos básicos:

l permitir uma maior Hexibilidade no nível de meta-dadosl

2. permitir a exploração da colocação de dados e meta-dados em posições próximasl

3. propiciar melhor escalabilidade por evitar grandes estruturas globais, e utilizar pequenas
estruturas locais para armazenamento de meta-dados.

1}
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Clapítulo 2

Estrutrura do KFS

Antes de descrever a estrutura do KFS, é interessante relembrar ao leitor as estruturas e políticas
em uso nos sistemas de arquivos padrões/tradicionais. A seguir, apresentamos e descrevemos dois
sistemas de arquivos Unix tradicionais, mas em largo uso até hoje: o Fase Faze System (FFS)
desenvolvido para o sistema operacional Berkeley Software Distribution (BSD) , e o Secara Ezterzded
f'zle System (ezt2) desenvolvido para Q sistema operacional Linux.

Na seção 2.3, introduzimos o sistema operacional K42, e na seção 2.4, brevemente descrevemos
o sistema de arquivos Hurücane Faze S3/atem (HFS).

2.1 Estrutura do .F.FS

2.1.1 Motivação

O FFS IM.cKtisick et al., i9841 foi primeiramente implementado para o BSD, e oficialmente
incorporado em 1984 ao BSD 4.2. Sua criação foi motivada pela ineficiência observada no sistema
de arquivos tradicional do Unix, desenvolvido pela Be/Z Z,aboratohes, conhecido como o "Unix File
System" IUFS) IRitchie and Thompson, 1974; Thompson, 1978). Entre os problemas identificados
como gargalo ao desempenho do sistema de arquivos tradicional estão:

e O sistema de arquivos Unix tradicional mantinha tanto a lista de inodes l livres, quanto a lista
de blocos livres, em lista ligadas. Em uma partição recém formatado a alocução sequencial é
ótima, pois as listas estão completamente ordenadas. Ao longo do uso do sistema de arquivos,
entretanto, a tendência é que as listas fiquem aleat.órias (efeito conhecido como .fragmentação
da lista de blocos lives). causando com que a alocação de blocos para um mesmo arqui'ç'o
não seja sequencial. A leitura de arquivos delBora mais devido ao custoso tempo de busca
necessário para acessar cada pedaço do arqui'ç'o.

e Outro agravallte é que o tamanho de bloco utilizado era de apenas 512 bates. Para arquivos
relativalTlente grandes. o número de acessos a disco necessários para a leitlua completa do

:0 termo "incide" se refere a tlnidade básica de meta-dado em sistemas (te arquivos tlnix. Sua descrição é
apresentada ]la seção 2.i.2

13



DCC-lNIE-USP CAPIT[JL0 2. ESTRUTRURA DOKFS

arquivo é grande, agravado pela fragmentação dos blocos, relatada acima. Adicionalmente,
com blocos pequenos jde 512 bytes) é necessário mais blocos de indireção para representar
todos os blocos do arquivo, se comparado com blocos de 1024 ou 4096 bytes.

e O formato do sistema de arquivos estabelecia um espaço inicial reservado para todos os ilaodes
a serem alocados. Após esse espaço inicial, o espaço era utilizado para os dados dos arquivos.
Essa estruturação deixava o meta-dado inerentemente !onge de seus dados. Para cada acesso a
um arquivo, é necessário primeiro acessar o seu inode, no início da partição, e posteriormente
seus dados, em outro local do disco.

e A problema da fragmentação da lista de inodes livres fica evidellte ao analisarmos o caso
da acesso a diversos arquivos do mesmo diretório. Cada acesso exige uma busca pelo inode
correspondente ao arquivos se os inodes não estão contíguos em disco, haverá a necessidade
de efetuar buscas custosas.

e Por fim, a falta de leitura antecipada dos blocos (real-a/zead) agressiva impõe uma grande
latência para requisições de blocos, mesmo quando são blocos vizinhos (cont.íguos).

Para solucionar esses problemas, o FFS foi criado, usando uma nova implementação e novas
estruturas de dados para a representação do sistema de arquivos. A seguir, descreveremos a es-
trutura geral do FFS, e quando conveniente, contrastaremos com o sistema de arquivos tradicional
U«ix (UFS).

2.1.2 Estrutura básica

Todo sistema de arquivos tem um bloco especial, chamado super-bloco, contendo dados sobre
o sistema de arquivos como um todo, i.e., um resumo do estado atual. E comum ele conter
informações como: número de blocos usados/livres, ]lúmero de inodes usados/livres, tamanho da
partição do disco, referência ao inode do diretório raiz da árvore do sistema de arquivos: e também
dados que apontam para o resto dos meta-dados necessários para o acesso de arquivos e seus dados.

Como no tradicional sistema de arquivo Unix, a unidade básica de meta-dado é o inode. O
inode, geralmente associado a um número identificador único no sistema de arquivos, contém meta-
dados de um determinado arquivo. Geralmente os meta-dados de arquivos incluem atributos do
arquivo, e ponteiros para os dados do arquivo. Entre os diversos atributos de arquivos Unix, é
comum encontrarmos:

e permissões de acesso do arquivo (para usuário, grupos e outros)l

8 tipo de arquivo (arquivo comum, diretório, ligação simbólica; etc.)l

e ]lúinero (te ligações a este inodel

e tamalaho do arciui\;o:

e número de blocos sendo tit.ilizado

14
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e data de último acesso ao arquivos

© data da última modi6cação ao inode;

8 data da última modi6cação aos dados do arquivo

Para o acesso a dados, a est.rutura mais usada em sistemas de arquivos Unix tradicionais, in-
cluindo o FFS, é uma lista otimizada para arquivos pequenos, mas que também permite a expansão
para arquivos grandes. Dado o seu tamanho (fixo) limitado de 128 bytes, a implementação de idade
nos Unices tradicionais só permite espaço para cerca de 13 a 15 ponteiros. De modo a otimizar
o acesso a arquivos pequenos, a organização escolhida foi ut.ilizar os 10 primeiros ponteiros como
ponteiros diretos para blocos de dados. Os 3 últimos ponteiros são comumente usados como pon-
teiros para blocos de indireção, de modo a permitir a expansão de arquivos. Existem, geralmente,
três tipos de blocos de indireção:

1. blocos indiretos são blocos de meta-dados que só contém ponteiros para blocos de dados;

2. blocos com dupla indireção são blocos de meta-dados que só contém ponteiros para blocos
indiretos:

3. blocos com tripla indireção são blocos de meta-dados que só contém ponteiros para blocos
com dupla indireção.

Essa estrutura de incide é exemplificada na figura 2.1.
Outra estrutura essencial no sistema de arquivo é o diretório. No diretório é que é organizada

e mantida a estrutura do espaço de rzomes do sistema de arquivos. A função do espaço de nomes
no sistema de arquivos é oferecer uma interface para que usuários e aplicações consigam acessar os
dados e atributos de seus arquivos (i.e., o inode)l no caso, a ligação é feita por nomes.

A estrutura de dados dos diretórios usa(to no FFS (que é uma estrutura bastante semelhante a
outros sistemas de arquivos Unix) é a seguinte. Os dados do diretório são divididos em entendas (ou
registros): cada entrada representando um nome dentro do diretório. No FFS, nenhuma entrada
at.ravessa 2 blocos, isto é. as entradas ficam completamente dentro de um mesmo bloco. Caso
não haja espaço para uma certa entrada dentro de um bloco; outro bloco é alocado. As entradas
formam uma espécie de lista ligada, com uma última entrada especial que contén] uln identificador
de idade zero.

As entradas têm o seguinte formato:

;Új;;i;Úént;i do nome
entradadoínode nomearquivo

Figura 2.2: Descrição da estrutura das entradas que forlnatam os dados dos diretórios

Com o número identificador do idade é possí'ç'el reaver as informações do arquivo (tanto os atri-
butos. cluanto os dados propriamente ditos). O tipo (to arqui'ç'o: apesar cle infonllação redundante
que está nos atributos do inode. é fornecido aqui como uma otimização. .Alguns aplicati'ç-os (lue
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Inode

Atributos

llw$11$

Figura 2.1: Ilustração da estrutul'a de inode utilizada por diversos sistemas de arquivos Unia
!egados e ainda utilizada no F'/'S e ezfÂ?, entre outros.
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Grupo de Cilindro
0

Grupo de Cilindro
l

Grupo de Cilindro Mapa de bits
dosinodes

Figura 2.3: Ilustração de visão alto nível da estrutura do sistema de arquivos FFS. O disco é
divido em diversos grupos de cilindro e cada grupo contém meta-dados e dados correspondentes ao
cilindro.

estão percorrendo a árvore do sistema de arquivos precisam só do tipo do arquivo e não de todas
as informações do incide. Devolver essa informação na listagem do diretório evita a requisição do
incide só para obtenção dessa informação. O comprimento de entrada, além do comprimento do
nome é necessário, pois, para formar a lista ligada de nomes, a entrada pode ocupar mais espaço do
que o necessário. Quando uma entrada é removida, por exemplo, o que é feito é aumentar o tama-
nho da entrada anterior para cobrir a entrada apagada, e apontar para a próxima entrada válida.
Na alocação de espaço para uma nova entrada, entretanto, todas as entradas são percorridas e é
verificado se o comprimento da entrada é maior do que o necessário para guarda-la, e se sim, se
existe espaço suficiente entre ela e a próxima para a adição da nova entrada.

2.1.3 Políticas e estruturas avançadas

Uma técnica que o FFS usou para ser mais robusto com relação a quedas inesperadas, ou falhas
em blocos do disco, foi a replicação do super-bloco em diversas posições (pré-conhecidas) do disco.
Desse modo, se o super-bloco inicial ficasse corrompido por alguma razão, o sistema de arquivos
não ficaria inutilizável por completos bastaria pegar as outras réplicas do super-bloco.

Uma grande inovação introduzida no FFS foi a estruturação da partição do sistema de arquivos
em grupos chamados de grupos de cilindro (cyZánder groups). Cada grupo de cilindro contém um
ou mais cilindros consecutivos do disco, e também contém meta-dados correspondentes àqueles
cilindros. O grupo de cilindro contém uma réplica do super-bloco, espaço ãxo para idades daquele
cilindro: e um mapa de bits l óÍtmap) contabilizando os blocos livres daquele cilindro, além de espaço
para os blocos de dados. Essa estruturação pode ser visualizada na figura 2.3.

Com essa nova estrutLuação do sistema de arquivos; diversas otimizações e políticas de alocação
de dados e meta-dados foram possíveis. Descreveremos as duas mais importantes: aumento de
localidade de dados e Dieta-dados. e otimização de alocução de blocos e ino(tes.

Com o particionamento da estrutura do disco em cilindros; foi possível estabelecer políticas
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de alocução de dados e meta-dados que aumentasse a localidade de acesso. Primeiramente, para
inodes é possível fazer a alocução de inodes do mesmo diretório em um mesmo grupo de cilindro.
Isso garante que, mesmo que os inodes não estejam no mesmo bloco de meta-dados ou em blocos
adjacentes, estarão em blocos da mesma vizinhança, pois estão no mesmo grupo de cilindros.
Adicionalmente, a localidade também acontece para os dados, em dois aspectos:

e Os blocos que compõem os dados de uln determinado arquivo não estarão fragmentados/espa-
lhados pelo disco todo. No pior dos casos, estarão fragmentados no mesmo grupo de cilindro
do disco. Isso diminui drasticamente o tempo gasto pelo disco em buscas (seek)

e Os meta-dados de arquivos (incide) estão no mesmo cilindro em que os próprios dados do
arquivo, fazendo com que o número e distâncias das buscas feita pelo disco também diminuam.

Políticas foram incorporadas ao FFS para distribuir eficientemente arquivos e diretórios entre
os diversos grupos de cilindro de modo a maximizar a localidade de dados e meta-dados, e também
com o cuidado de não encher um determinado grupo de cilindro, possibilitando o crescimento dos
arquivos e diretórios nele contido.

A troca da lista ligada de idades e blocos limes por um mapa de bits com o particionamento
do sistema de arquivos possibilitou uma melhoria no desempenho da alocução de inodes de blocos
de dados. Como o mapa de bits não é mais para o sistema de arquivos todo, mas só para o grupo
de cilindro, o resultado é que os mapas têm tamanho gerenciável (cada bloco de 4096 bytes pode
representar até 16 MiB de espaço em disco).

Com a intenção de possibilitar a otimização de acesso a dados de arquivos grandes, o tamanho
de bloco estabelecido no FFS é variável e de no mínimo 4096 bytes, ao invés dos 512 bytes ut.ilizados
no sistema de arquivos tradicional do Unix (UFS). Isso garante que, para arquivos maiores do que
512 bytes, o número de buscas por blocos cai significativamentel podendo ser 1/8 das buscas,
apenas com essa mudança. Além disso, o número de blocos e espaço necessários para representar a
indireção no incide também pode cairá em 1/8 para o espaço e até 1/64 se considerarmos o número
de blocos.

Com essa mudança, entretanto, observa-se um novo problema: o de desperdício de espaço.
Nos ambientes com sistema Unix prevalecem arquivos pequenos, tipicamente menores do que 8
a 10 KiB IOusterhout et al., i0851. O uso de um tamanho hxo de bloco, com o agravente de
ser maior do que uma grande parte dos arquivos, causa um desperdício, já que muitos blocos são
sub-utilizados. Para resolver esse problema: o FFS int.roduziu a idéia de fragmentos.

Um determinado bloco do disco pode ser dividido em diversos fragmentos, respeitando o ta-
manho míl)lido do setor do disco: tipicamente de 512 bytes. Tanto o tamanho do bloco. cluanto o

tamanho do fragmento podem ser especificados na hora da forinatação do disco (mas leão podem
ser alterados posteriormente). Com o uso de fragmentos: um mesmo bloco do disco pode ser com-
partilhado entre diferentes ar(!uivos. Desse modo. o gasto de espaço ein disco pela sub-utilizas:ão
dos blocos é lninilnizado
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2.2 Estrutura do.Bate

2.2.1 Motivação

O "Second Extended File System" (Segundo Sistema de Arquivos Estendido). conhecido como
está? é um sistema de arquivos criado espe(ificamente para o sistema operacional Linux. Em sua
origem, o sistema operacional Linux era desenvolvido no sistema operacional Xlinix ITanenbaum,
19871 e, para facilitar seu desenvolvimento, foi incorporada uma implementação do sistema de
arquivos do Ntinix no Linux. Em pouco tempo, entretanto, as limitações que o sistema de arquivos
do Nlinix impunha (como partições e arquivos de até 64 \liB, ou nomes de arquivos com até 30
caracteres) motivou a criação do "Extended File System" (Sistema de Arquivos Estendido - e:rt).

O sistema de arquivos ezt tinha limites muito maiores do que o sistema de arquivos do Nlinix,
mas mostrou ter diversos problemas de desempenho, devido ao uso de listas ligadas para a manu-
tenção de blocos e inodes livres. O baixo desempenho do ezt motivou a criação do ezt2 que tinha
os seguintes objetivos:

e Como já dito, melhorar o baixo desempenho do ezt

e Criar um sistema de arquivos mais robusto a falhas, para minimizar o risco de perdas de
dados.

e Incluir meios para a extensão do sistema de arquivos, sem que a usuária tenha que reformatar
suas partições.

2.2.2 Estrutura básica

A arquitetura e implementação do sistema de arquivos ezt2 sofreu uma grande influência do
FFS. A maioria das estruturas são idênticas ou muito parecidas. Desse modo, iremos focar nessa
seção nas diferenças mais relevantes entre o FFS e o ezti?.

Na estrutura básica do ezt2, como no FFS, é feito o particionamento do disco/partição em
pedaços menores, para facilitar o seu gerenciamento e promover localidade de dados e meta-dados.
Ao illvés do uso de grupos de cilindro, entretanto, o eztÉ? particiona seu disco em grupos de
blocos. A diferença essencial é que o grupo de blocos não é amarrado em nenhuma forma a
aspectos geométricos do disco. Analogamente ao FFS, o está? colltém políticas de distribuição de
dados e meta-dados que visam agrupar dados e meta-dados do mesmo arquivo em un] mesmo grupo,
além de inodes do mesmo diretório.

Uma diferença grande entre o FFS e o está? é a falta da implementação de /ragmerztos2. Os
tamanhos de bloco possív-eis no ez[2 é de 1024, 2048 e 4096 bytes, e deve ser escolhido durante a
formatação da partição do disco.

2Diversas discussões em listas de discussões indicam que os autores do ext2 planejai'am a implementação de
fragmentos no erti?: e reservaram alguns campos nas estruturas de meta-dado: entretanto: até lloje: a implementação
nunca foi publ icada/' incorporada
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2.2.3 Políticas e estruturas avançadas

Uma otimização essencial para o bom desempenho do ezt2 é a técnica de alocução de bloco de
dados em extents, primeiramente introduzido por McVoy et a!. INlcVoy and Kleiman, 19911 no
Unix File System (UFS) dos sistemas operacionais da Sun. Eztení é um conjunto corzsecutÍuo de
bloco de dados. Anualmente, o ezt2, ao precisar alocar uin novo bloco de dado para um arquivo,
ao invés de alocar apenas o bloco necessário, pré-doca um conjunto de blocos consecutivos (um
e=tertt). O número de blocos é de geralmente 8 blocos, mas pode ser menor se 8 blocos consecutivos
não estão disponíveis no grupo atual.

Devido às característ.icas de equipamentos de armazenamento atuais, com altos tempo de
latência para buscas, mas banda larga, promover a localidade de dados em eztents é uma técnica
simples e eâciente para melhorar o desempenho do sistema de arquivos. Para não gastar espaço em
disco, entretanto, a pré-alocução (ou reserva) de blocos pode ser desfeita caso algum outro arquivo
necessite de blocos naquele grupo, e não existam mais blocos disponíveis.

Em ITs'o and Tweedie, 20021 são apresentadas e discutidas várias extensões planejactas para o
ezt2 e o ezt3 (versão do e:rt2 com .jouz'7zaZáng) que podem ser incluídas de forma a não quebrar
compatibilidade com versões anteriores ou posteriores.

2.3 K42
O K42 é um sistema operacional de pesquisa com código aberto para máquinas inultiprocessadas

de 64 bits com coerência de cacho. Nele, é usado um projeto orientado a objetos para alcançar bom
desempenho, escalabilidade, customizabilidade e manutenabilidade. K42 oferece apoio completo à
API e ABI do Linux IAppavoo et al., 2003al, permitindo o uso de aplicações e bibliotecas Linux
sem modiÊcações. O sistema é completamente funcional para aplicações de 64 bits, e pode executar
código de uma gama extensa de aplicações, desde aplicações científicas, até benchrnarks complexas
como o SDET IGaede, i9991, passando por sistemas signiâcativos, como o Apache IFoundation,
20041. O suporte para aplicações de 32-bits está quase completo.

No K42, cada instância de recurso virtual (e.g., um arquivo em particular, uma instância de
abertura de arquivo, uma região de memória) é ilTlplementada pela combinação de um conjunto
de instâncias de objetos (C-F+) que chamamos de Z)uáld rzg bZocks IAuslander et al., 19971. Cada
buzZdzng bZock implemente uma abstração ou política específica e pode 1) gerenciar alguma parte
do recurso virtual, 2) gerenciar alguns dos recursos físicos atrelados aos recursos virtuais, ou 3) ge-
renciar o controle do fluxo do código nos bu Zdãng bZocks. Por exemplo: não existe nenhum cacho
de páginas globais no K42i ao invés disso, para cada arquivo, existe um objeto independente que
realiza o cachzng dos blocos para aquele arquivo em específico.

O K42 é uln núcleo que usa uma arquitetura mãcroke77zeJ, usando orientação a objetos, escrito
em sua maioria em C++ (com pequenas partes específicas a cada arquitetura em linguagem de
máquina). O KFS é estruturado como um servidor desse 7nícroker'TzeZ cine fornece serviços de
arquivamento.

Por fina, o K42 é licenciado sob a LGPL ILGPL, 190il: e portanto seu estudo e eventuais
modificações e redistribuição podem ser feitas legalmente.
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2.4 ]lllurricane File System HFS
O Huzvlcane Faze S3/sfenz (HFS) é um sistema de arquivos que foi projetado para má(quinas com

um gl'ande número de processadores utilizando memória compartilhada. A arquitetura do HFS é
baseada no princípio de que, a fim de maximizar o desempenho de aplicações com necessidades
diversas, um sistema de arquivos deve oferecer suporte a uma grande variedade de estruturas de
dados, políticas e interfaces de E/S. O HFS oferece otimizações das estruturas de arquivos para
cenários bem específicos, por exemplo, para um cenário em que 10 fhreads acessa]]] concorrente-
mente posições aleatórias do arquivo para efetuar operações de escrita. As políticas de gerenci-
ament.o de buscas antecipadas de dados, sincronização, e cachàng podem ser escolhidas por uma
aplicação de forma a serem compatíveis com o padrão de acesso aos seus arquivos.

No HFS arquivos são implementados através da combinação de um conjunto de buáZdárzg bZocks
(composição de bu Zdáng b/ocas). Um óuiZdírzg bZock pode definir uma parte da estrutura do arquivo
ou implementar um conjunto de políticas. Z?uáZd ng bZocks podem ser combinados e ligados de tal
forma que as operações são chamadas encadeadamente passando pelos óuáZd ng bZocks especificados
na composição do arquivos. Um objeto bu Zdáng bZock exporta uma interface que especifica as
operações que podem ser invocadas por outros blocos. Ele pode também importar (uma ou mais)
interfaces que estão sendo exportadas por outros blocos. Dois blocos são ditos corzectados se um
deles invoca operações do outro, e o bloco também re/erencãa o outro. A composição cle buáZd-
ng ÓZocks que implementam um arquivo (isto é, o conjunto de blocos e a maneira em que estão

conectados) determina o comportamento e desempenho do acesso ao arquivo.
No HFS, estão disponíveis bu Zdáng Z)/ocas para armazenar dados em um único disco, para dis-

tribuí-los, replica-los ou armazena-los com redundância para tolerar falhasl para efetuar buscas
alltecipadas dos dados na memória, forçar segurança, gerenciar .P/e Zocks, e interagir com o geren-
ciador de memória para atividades de cachí7zg.

2.5 KFS
O sistema de arquivos K42 File System (KFS) é um sistema de arquivos novo para os sis-

temas operacionais K42 e Linux. Nessa seção, primeiramente apresentamos a história do KFS.
Em seguida, descrevemos as inovações incorporadas no KFS e desafios que encontramos durante
seu desenvolvimento. Posteriormente, a sua estrutura básica e detalhes de implemelltação serão
descritos. Por fim, apresentam)os informações básicas sobre o seu desempenho.

2.6 Histórico

O KFS surgiu fortemente influenciado pelo sistema de arqui'ços HFS (\er senão 2.+l. Apro-
veitamos para contar um pouco do histórico do HFS, das versões portadas pal'a outros sistemas
operacionais e do surgimento do KFS.

Na Universidade de Toronto foi criado o sistema open'aciotlal Hurricane jtTnrau et a1.. 10951,

em tir(]uitetura cle !Tiicro-kc'mel: para a má(quina multiprocessada com memória compartilhada
sector .St\uniu et. al.. 10041 : clesen\'olç'ido pelo illesino grupo em Toronto.
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Um dos alunos do grupo, Orran Krieger, escreveu, em C, para o sistema operacional Hurricane.
um sistema de arquivos muito interessante. Entre outras coisas. Krieger introduziu a idéia de buiZd-
árzg bZock e a ideia de customização e flexibilidade de granularidade fina nesse sistema de arquivos. O
HFS mostrou que, com essa flexibilidade de granularidade fina, é mais fácil oferecer apoio eficiente
a aplicações com requisitos desconhecidos em ambientes maciçamente paralelos. Esse trabalho
tornou-se assunto principal da dissertação de doutorado do Krieger IKrieger. 19941.

Desde lá, o HFS foi traduzido ( "portado") para executar no sistema operacional Tornado IGam-
sa et al., 19991 (outro sistema operacional da Universidade de Toronto, com objetivos parecidos aos
do Hurricane). A IBM, em cerca de 1997, iniciou um novo sistema operacional, o K42, fortemente
baseado no, e com trechos de código do, Tornado. Após muitas mudanças e avanços no K42,
especificamente na parte do "VFS" (parte independente de sistema de arquivos) o HFS teve que
ser modificado novamente para rodar no K42. Essa versão, entretanto, exigia uma camada de
compatibilidade, já que o "VFS" do K42 (FSLib) está escrita em C++, e estabelece uma interface
baseada em objetos pré-definidos para comunicar com os diversos sistemas de arquivos. Para
remover essa camada de compatibilidade, o HFS foi novamente modificado, alterando-se todo o
código em C para um código C++, baseado em objetos. Essa última modificação no HFS foi feito
pelo aluno cle mestrado da Universidade de Toronto, David Tam, enquanto estagiando com o grupo
do K42 na IBM.

Nesse momento, o código do HFS estava frágil pelas inúmeras modificações e re-estruturações.
Além disso, por ter nascido como um programa procedurai, o resultado foi um código não muito
elegante, com arquitetura um pouco complexa, e que não atendia muito bem aos princípios da
arquitetura do K42 (por exemplo, inexistência de estruturas de dados globais, cada recurso físico
ou virtual sendo representado por um objeto diferente, etc.). Por isso, foi decidido que uma nova
implementação, quase que do zero, era necessária para facilitar o desenvolvimento e possibilitar a
evolução do sistema de arquivo.

A principal pessoa envolvida em implementar a versão inicial do KFS foi Craig Soules, um aluno
de doutorado da Carnegie-Mlellon University, enquanto estagiário do K42 na IBNI, com ajuda atava
do David Tam, Dilua da Silvo e Orran Krieger.

Devido ao pouco tempo despendido para o desenho e implementação dessa versão inicial do
KFS, essa implementação inicial estava extremamente frágil, incompleta e com inúmeros erros.
As estruturas de dados, além de inocentes, com algoritmos de alta complexidade computacional,
continham erros conceituais/estruturais, q\te exigiram sua re-escrita para serem corrigidas.

Ao longo desse prometo de mestrado, essa versão inicial foi quase que completamente re-escrita
(pouco do c(5digo inicial ainda existe na versão atual do KFS). Além disso, estendemos o protótipo
inicial com recursos adicionais que serão discutidos ao lollgo desse texto. Por fim, adoptamos a
arquitetura: criando uma camada dependente de sistema operacional, para permitir a execução do
KFS tanto no K42 quanto no Linux.

No atual estado do KFS conseguimos executar, tanto no sistema operacional Lintux, quanto
]lo sistema operacional K42, cargas de trabalho relativamente complexas e testes de desempenho
( ber?.cbmarÃs) padrões. E um sistema completamente funcional. podendo oferecer semântica POSIX
de ar(lui''.'os. colho qualquer outro sistema cle arqui'ç'os "completo' do sistema operacional Linux.
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2.7 Inovações e desafios

Nesta seção: tentamos resumir as inovações introduzidas na arquitetura do KFS, e os diversos
desaHos que tivemos para implementá-lo durante esse projeto de pesquisa.

Apesar de flexibilidade em sistemas de arquivos nã.o ser um conceito inovador (o próprio HFS,
inspiração do KFS, já usava extensivamente esse conceito) , exploramos de forma mais aprofundada a
parte da arquitetura e infra-estrutura de componentes flexíveis. A essência da nossa visão de sistema
de arquivo (que se tornou nosso objetivo a longo prazo durante esse projeto) é a possibilidade
de criar um sistema de arquivos que permita customização e adaptação dinâmica dos diversos
componentes. Essa adaptação idealmente seria de forma completamente automática: regrada por
heurísticas, e quando apropriado, regrada por dicas dadas pelas aplicações e bibliotecas do sistema
operacional.

Nessa direção, incrementamos arquiteturas Rexíveis em sistemas de arquivos, da seguinte
maneira:

1 . Criamos uma infra-estatura que facilita a construção e composição de diversos componentes.
No HFS, por exemplo, a especificação da composição de componentes era feita de forma
estática.

No KFS, fizemos extenso uso de interfaces básicas, permitindo a automatização de criação
de composições de componentes que aderem a essas interfaces. Isto é, nossos mecanismos de
gerenciamento de componentes (que envolve criação, instanciação, liberação e remoção) não
precisam ter conhecimento sobre a estruturação interna do componente. Ademais, compo-
nentes não precisam conhecer a estrutura dos demais, e tal componente pode ser trocada por
outra implementação, de forma transparente.

Essa maior automatização é essencial para uma infra-estrutura que consiga adaptar dinami-
camente seus componentes.

2 Uma característica limitante na arquitetura do HFS, que acreditamos ter sido corrigida no
KFS, é a adição de flexibilidade de meta-dados (capítulo 4). Ao implementar funcionali-
dades que envolviam uma estruturação não hemogênea de meta-dados, encontramos que a
arquitetura proposta no HFS não suprir nossas necessidades.

A flexibilidade proposta em muitas arquiteturas de sistemas de arquivos flexíveis e/ou confi-
guráveis focam, por via de regra, em dois pontos: estruturação de dados nos dispositivos de
armazenamento e políticas de interaçao com o gerenciamento de memória e sub-sist.ema de

O que não vimos ser proposto em nenhuma das iniciativas anteriores é deixar flexível ou
configurável a maneira que o próprio meta-dado é estrutura. No capítulo 4 iremos aprofundar
essa questão e destacar as razões pelas quais achamos que essa habilidade é essencial para
uma arquitetura Hexível.

E/S

Além dessas inovações conceituais na arqliitetura do KFS: a implementação do KFS é bastante
interessante, e de certa forma, uma implementação única de sistema de arquivos. Os aspectos que
achamos i1lteressant.es me1lcionar sã,o:
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l A incorporação de um sistema de arquivos orientação a objetos a um sistema operacional
monolítico-procedural. Em especial, achamos que o desenvolvimento de uma infra-estrutura
para a integração de um sistema de arquivos orientado a objetos com o núcleo do Linux
foi uma atividade desafiadora, e cujas lições são interessantes adições ao estudo de sistemas
operacionais (são descritas na seção 2.11).

Ademais, o nosso modelo de infra-estrutura e relativo sucesso, junto com algumas lições
adquirida durante esse processo, pode servir de exemplo para o desenvolvimento de outros
sub-sistemas orientados a objetos em sistemas operacionais monolíticos.

2 O KFS funciona, com exatamente o mesmo código de seu núcleo, em dois sistemas operacio-
nais bastante distintos.

No início de desenvolvimento do KFS , não esperávamos encontrar tantos problemas de incom-
patibilidade entre o Linux e o K42, mesmo sendo dois sistemas operacionais com paradigmas
bastante distintos. Ao longo do desenvolvimento do KFS, entrentato, tivemos diversos desa-
fios mantendo um código base único entre os dois sistemas operacionais.

Apesar do desenvolvimento de código "portável" para diversas arquiteturas ser uma prática
comum, e crescente, para sistemas em espaço de usuário, são raros os exemplos desse tipo de
desenvolvimento em sistemas operacionais, especialmente dado o tamanho que é Q código de
um sistema de arquivos.

Durante essa dissertação, iremos reforçar esses pontos, e descrever em detalhes as diversas lições
que aprendemos durante o desenvolvimento do KFS.

2.8 Visão Lógica
A essência do KFS é a arquitetura de componentes do tipo óuãZdÍng bZock, isto é, a habilidade de

poder representar cada arquivo, ou mesmo estrutura de meta-dado, por um conjunto ou composição
de pequenos objetos.

Denominamos de Se7werOólects os componentes que implementam estruturas de dados e polí-
ticas diretamente relacionadas com arquivos. Além disso, achamos conveniente classificar os Se7--
uerObyects em dois tipos distintos, conforme a sua função:

l LogÍca/ Se7wer OZ)Jects (LSO), ou, objetos servidores lógicos. Neste tipo de objeto el)capsu-
lamos a visão lógica do arquivo. Ele tem a função de estabelecer uma interface com o 'b'FS
apropriado do sistema operacional em questão (Linux ou K42). Adicionalmente, é esse objeto
que contém código para transformar ou interpretar dados brutos do arquivo em requisições
do sistema operacional. Exist.em atualmente pelo menos uma versão desse objeto para cada
tipo de arquivo: arquivo comum: diretório e ligação simbólica.

Um exemplo de função do LSO é a verificam'ão de autent.icação de t\cesso a dados (le ar(ruivo.
Com os dados bl'utos jatributos cio illode), o LSO deve conter có(ligo para deteriniilar (dual
t\tributo determina pel'missões de acesso. e taiTibém contém a política de verificação.
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Arquivo X Arquivo Y

Disco l

Disco 2

Figura 2.4: Ilustração de dois exemplos de composições de $ezwerOÓJecfs. Na figura da esquerda,
temos o exemplo de arquivo comum (arquivo X), com estrutura simples. Na figura da direita, temos
o caso de um arquivo replicado em dois discos diferentes (arquivo Y). Abaixo, vemos os blocos dos
dois arquivos: X(blocos XI, X2 e X3)l e Y(yl, y2, y3 e y4).

2 PhysácaZ Sequer OI)Jects (PSO), ou objetos servidores físicos. Esse tipo de objeto tem a função
de gerenciar a persistência de dados dos arquivos. Ele sempre está ligado a um Z,ogícaZ Se er
Oóyecf, que sabe comunicar com a interface padrão dos PhysicaZ Serwer Obects. Existem
diversos tipos de PSOs, cada um com uma estrutura de gerenciamento de blocos de dados
diferentes, ou com políticas de enche diferentes.

E nesse objeto, por exemplo, que pode-se determinar que dados de um certo arquivo devem
ser espalhados em diferentes discos disponíveis, ou mesmo parcialmente ou completamente
replicados em diversos discos.

Uma característica importante do PhysãcaZ Se er OÓJecf é que ele é "empilhável", isto é: é
possível ligar um PSO de um tipo a outro PSO de outro tipo. Dessa forma: as requisições são
repassadas do PSO no alto da hierarquia para o PSO mais baixo da hierarquia. Por exemplo. para
que alguns PSOs dão i:tecessitem ter conhecimento sobre as interfaces para o disco: encapsulainos
essa inteiação em uln PSO simples. chamado de PSOZ)!skBZock. Quando uma requisição de leitura
ou escrita de dados chega ao PSO de mais alto nível, ele, após determinar o bloco correio a ser
utilizado: siinpleslnente i'epassa a requisição ao PSO abaixo.

Com essa arquitetura é possí'çel fazer PSOs !muito simples, que codificam apenas alguma política
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ou estrutura do arquivo. Ao invés de repassar as requisições diretamente ao disco, o PSODÍskB/ock
descrito acima poderia manipular o coche de blocos, estabelecendo que certos blocos fiquem em
páginas de memória por mais ou menos tempo do que a política de paginação do sistema operacional.

Além de ser empilhável linearmente, podemos fazer composições de PSOs em árvores, isto é,
repassar a requisição em questão para dois outros Pios abaixo do atual. Essa habilidade é útil
para, por exemplo, fazer replicação e distribuição de dados para mais de uin disco. A figura 2.4
ilustra esses dois casos.

Além dos Se erObjecÉs, existem três componentes importantes na arquitetura do KFS: o Re-
cordNlap, BlockMctp e o SuperB\ock.

O Record.A4ap é o objeto responsável por gerenciar, alocar e armazenar persistentemente os
Se erOójects. Fazendo uma analogia com os sistemas de arquivos tradicionais, o RecordMap de-
sempenha a mesma função que o mapa de bits dos inodes junto com a própria tabela de inodes.

Quando um novo arquivo é criado, um registro para cada SemerOólect criado é avocado no
Recorda/ap. O registro contém apenas dois "campos": o tipo de SertierObyect ocupando aquele
registro (necessário para re-instanciar o SeruerOblect em memória posteriormente), e um espaço
para que o Se e7'OZ)ject coloque dados necessários para salvar o seu estado atual.

Enquanto o SemerObyect está em memória, o Recorda/ap o mantém em uma tabela de hash de
modo a fornecer a referência ao mesmo objeto para outros clientes. Quando o SeruerOhect não
está instanciado em memória, o -RecordMap lê seu registro apropriado, identifica o tipo do objeto
que deve instanciar, e cria tal objeto, passando os dados guardados no registro para o construtor
desse objeto. Por fil-n, guarda essa referência em sua tabela de hash.

O BZockJWap desempenha o mesmo papel que o mapa de bits de blocos livres em sistemas de
arquivos tradicionais. Além desse objeto conter um mapa de bits para o disco ou particão em
questão, também é responsável por fazer alocução e liberação dos blocos.

Por fim, o Supera?rock é objeto representando o super-bloco do sistema de arquivos. Além de
conter dados sobre o sistema como um todo (tais como, tamanho dos blocos, número de blocos
livres, etc.), ele contém um ponteiro para o .BZockiWap e -Recorda/ap, e instancia esses objetos durante
a fase de inicialização/montagem (rnouní) do sistema de arquivos.

Por fim, um componente que serve para a comtmicação com o gerenciamento de memória e
sub-sistema de E/S do sistema operacional é o Z?rock(;ache. O BZockCacAe, apesar de ter uma
interface padrão, tem implementação específica ao sistema operacional: para tirar i:nelhor proveito
das estruturas e cachos estabelecidos no sistema operacional.

O BZockCac/ze tem basicamente duas funções essenciais para o KFS. A primeira é interagir com
o sistema de gerencialnento de memória do sistema operacional. Ê comum o sistema de arquivos
necessitar de páginas limpas de memória ou mesmo utilizar um cacho de páginas de memória para
seus meta-dados. A segunda função do l?ZockC'ac/ze é interagir com o sistema de E/S do sistema
operacional, isto é: fazer requisições de leitura e escrita (te páginas de dados e de meta-dados.
Adicionalmente é responsabilidade do B/ockC'ache a\asar ao sistema operacional quando certas
páginas estão limpas ou sujas e portanto devem ser escritas a disco. ou podem ser recuperadas
(zec/aÍzn.edl para outros usos.
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2.9 Estrutura Física
A disposição física do KFS, como de qualquer sistema de arquivos, encompassa duas partes:

meta-dados e dados. Os dados, por definição, não têm formatação fixa no KFS; cada aplicação
pode especificar um (ou nma composição de) Ph3/sicai Serwer OZ)jecfs. Essa composição é que irá
dehnir a formatação dos dados dos arquivos. Nessa seção: posteriormente, iretnos descrever alguns
dos PSO implementados para o KFS, e suas estruturas físicas. A seguir, descrevemos a disposição
e estruturas utilizadas para descrever os meta-dados no KFS.

2.9.1 SuperBlock

O SuperBiock do KFS ocupa apenas um bloco em disco. Ele contém, essencialmente: a seguinte
estrutura:

cear fsnane [32] ;
uva132 version;
uva132 nuinBlocks ..attri.lute..((packed));
uva132 freeBlocks ..attri-bule..((packed));
uvas-32 recMapBlkno ..attribute..((packed));
ObjTokenID rootLSO ..attribute..((packed));
uva132 blockMapBlocksEO] ..attri.bute..((packed));

No campo fsname guarda-se o nome da partição. O número version guarda a versão da estrutura
do KFS. Para facilitar o desenvolvimento, guardamos a versão do KFS utilizado para formatar o
sistema de arquivos no SuperBZock. Ao montar o sistema de arquivos, o código de inicialização do
Supera?rock verifica se a versão atual é a mesma da versão em discos caso não seja, um aviso é feito
ao usuário, e a inicialização falha.

Em numBlocks é mantido o número total de blocos gerenciados por esse SuperBiock (atualmellte
é o mesmo de número total de blocos na partição). Em /reeB/ocas, o número de blocos livres
em qualquer dado momento é contabilizado. Quando um bloco é alocado ou liberado, o objeto
SzzpeTBJock, responsável pela alocução e liberação de blocos, deve manter esse número atualizado.

Os demais campos são necessários para acessar os demais blocos cte meta-dados do sistema
de arquivos. O recMapBlkno representa o número do bloco aonde estão os dados do Recorda/ap
do sistema de arquivos. O identificador de rootLSO é uma referência ao LogácaZ Sem,-er OZ)Ject do
diret.brio raiz da árvore do sistema de arquivos. Por fim, o vetou bZock.4/apBZocks guarda os blocos
dedicados aos ,B/acta/ap (os mapa de bits de blocos livres). Como o tamai:Lho da partição pode
variar. o número de blocos necessários para representar a partição também varia. Portanto. o
tamanho do vetor blockMapBlocks é uma função de numBlocks.

2.9.2 BlockNlap

O Z?/ockMap é uma estrutura ligada ao $upez'B/ock cltjo úllico objeti'ço é repl'eselltar o mapa de
bits de blocos li\-res. A estrutura de mapa (le bits é extremamente silJiples: cada bit representa um
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bloco em disco, se o bit estiver apagado, então aquele bloco está livre, se o bit estiver acesso: então
o bloco está ocupado.

2.9.3 0bjTokenID
0 0àJToken/D nada mais é do que um inteiro de 64 bits, que serve como identificador. E com

esse identificador é que é possível referenciar (e possivelmente reaver do disco) um Se erOÓJect.
A função do ObJToken/D no KFS é análoga ao do identificador de inode em sistemas de arquivos
tradicionais. Uma diferença básica entre OóJToken/l) e inode é que, em geral, o inode identifica
uma posição fixa em disco, isto é, sabendo-se o identificador do inode, calcula-se a posição física do
registro do inode em disco. 0 0b7'open/Z), entretanto, não determina uma posição no disco.

Já que alocamos os Se erObjects dinamicamente, e não reservamos espaços fixos, com a pos-
sibilidade de mudarmos o registro de posição (para melhorar localidade, por exemplo), vimos ne-
cessário imtituir um nível de indireção. 0 0õjToken/Z) portanto é um identificador a ser usado no
J?ecozdMap para encontrar o registro do SeruerObject apropriado.

2.9.4 RecordMlap

A estrutura central do KFS é o Record.A/ap que gerencia, doca e persiste informações sobre
todos os Se7'uerObjects do sistema de arquivos. Em termos de estrutura física, o Recorda/ap é
relativamente simples. Cada um de seus blocos contém uma série de registros, e cada um dos
registros está dividido em duas partes:

Figura 2.5: Descrição da estrutura dos registros do Recorda/ap

O tipo de SemerObect é um inteiro: pré-definido, que descreve qual é o tipo do registro. Essa
informação é necessária para fazer uso dos dados miscelâneos do registrol apenas o objeto do tipo
certo sabe interpretar os dados do registro.

Como ilustrado acima, cada registro do RecordMap tem 128 bytes de extensão, 4 bytes para o
tipo, e mais 124 para os dados reservados para uso do SemerOblecf. As razões do uso de registros
de 128 bytes são as seguintes:

© De modo a evitar fragmentação de iBeta-dados, escolhemos um tamanho IBaior do que o
necessário para guardar todos os atributos de um arquivo/inode. .A. estrutura stat usada no
Linux para representar informações sobre arquivos, por exemplo: contém 88 bl'tes ein sua
versão 32-bit e 96 bates em sua versão 64-bit.

A seguinte definição foi ieinovida do arquivo include/asn-i386/stat . h do código do Lintux
2.4
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struct star {

unsigned short st.dev;
unsigned short ..paul;
unsigned ]-ong st.i.no;
unsigned short st.made;
unsigned short st.n].ink;
unsi-gned sbbort st.uid;
unsigned short st.gid;
unsigned short st.rdev;
unsigned short ..pad2;
unsigned !ong st.dize;
unsigned lona st.bl-ksize
unsigned ]-ong st.blocks;
tmsi.gned ].ong st.anime ;

unsigned ]-ong ..unusedl;
unsigned ].ong st.mti.ne;
unsigned lona ..unused2;
unsigned ]-ong st.cume;
unsigued ].ong ..unused3;
unsigned lona ..unused4;
unsigned lona ..unused5;

/+ Tais matches struct stat64 in g].ibc2.1, vence the abso]ute].y
+ insaae amounts af padding around dev.t'$.

struct stat64 {

unsigned short
tmsigned cear

+/

st.dev;
.padOtíOl;

#define S'rAT64.HAS.BRC}KEN.ST.INQ
unsigned lona ..st.ino;

Í

unsigned i.nt
unsigned int

st.made;
st.n].ink

\msigned ].ong

\msigned lona
st.uid;
st.gj.d;

unsigned short st.rdev;
unsi.gned cear ..pad3E10];

]-oag ].ong st.dize;
unsigned ].ong st.blksi.ze;

unsigned ]-ong st.b]ocks; /'k Number 512-byte b]ocks a].located. 'k/

29



DCC-lXIE- USP CAPITUL02. ESTRUTRURA DOKFS

unsigned [ong ..pad4; /'p future possib]e st.b].oçks high bits 'k/

unsigned lona st.anime ;
tnnsigned lona ..pad5;

unsigted lona
unsigned lona

st.mti.me
..pad6;

unsigned lona st.cume ;

\msigned ]-oag ..pad7 ; /+ wil-l be high 32 bits of cume someday I'/

};
\msigned lona ].ong st.ino

É claro que nem todos os campos são necessários para todos os arquivos (como número do
dispositivo - st.dev e st.rdev), e nem o acolchoamento ( "padding" ) para satisfazer a questão
de alinhamento de dados. Mesmo descontando tais espaços, chegamos a tamanhos de entre
52 e 88 bytes.

Seria possível, entretanto, fazer um registro menor do que o tamanho das informações de
atributos, o que causaria necessidade de alocução de mais de um registro. Essa política,
entretanto, implicaria múltiplas alocuções de registros, não necessariamente contíguos, isto é,
aumentaríamos o problema de fragmentação dos registros.

8 Para facilitar o gerenciamento dos registros, achamos conveniente que o tamanho do registros
fosse um divisor do tamanho de bloco usado no KFS (4096 bytes).

e Evitamos o uso de um registro muito grande, para evitar o desperdício de espaço

Após considerar esses pontos, achamos que o melhor ponto de compensação ( "trade-oa") seria
um registro de 128 bytes.

O formato do Recorda/ap: portanto, é composto basicamente por duas partes. Um das partes
contém os dados, isto é, os registros propriamente ditos: e uma segunda parte deve conter dados
para gerenciar a aloção desses registros, que também deve fornecer um Oby7'okerz/Z) ao cliente da
alocução.

Para o gerenciamento de alocução de registros, e geração do OÓITokerz/Z): utiliza-se um mapa
de bits simples, cada bit representando um registro de 128 bytes. Para a atribuição de identificador
único para o Oàj7'open/Z) basta utilizar a posição do bit no mapa do bits dos registros. Com
essa posição, é possível calcular o o#set (mult.iplicando por 128 bytes. por exemplo). dentro do
Record.vap para obter a posição do registro em questão. Dessa forma, para reaver um certo
registro (por exemplo, pm'a instanciar uin Ser erOb.7ect eln mean(iria) . basta obtermos o Oój7'oÂerz/Z)
correspondente ao registro.

Para o armazenamento dos dados dos registros: utilizamos uma estrutura já existente no KFS
pai'a persistência (le dados: uin P/zysícaZ Ser er (,)blecf. Logicalnel:Lte. os dados dos registios clo
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ilustração da interação com Oój7'open/Z).
À esquerda temos o Recorda/ap, e à direita,

Recorda/ap pode ser considerado como um arquivo único, dividido em registros. Dessa forma,
achamos ideal o uso de um PSO para a representação dos dados do Recorda/ap. Além de evitar
a re-escrita de uma funcionalidade já existente no sistema de arquivos, é uma pequeno teste para
validar a flexibilidade de nossa arquitetura (i.e., um Ph#síca/ $e7wer Obyecf sendo utilizado por um
cliente não previamente previsto) .

Uma ilustração da estrutura do RecordMap pode ser vista na figura 2.6. A estrutura do J?e-
cordÃ4ap, bem simples, é:

// Tais structure sbbou]d occupy one (4k) b].ock
struct RecordMapStruct {
pri.vate:

// Record for the under].ying PSO, whi.ch actually keeps the data
cear psoRecordERMAP.RECORD.S]ZE] ;

// mapping for the b].ocks which contam the free-record bitmap
uva132 bi.tmapIRMAP.BITMAP.BLOCKS] ..attribute..((packed));

} ;

Uma otimização que evitamos implementar no J?ecordÀ/ap foi utilizar registros com tamanhos
varia'ç'eis, ao in'ç'és do tamanho fixo de 128-bates. A possível vantagem de utilizar registros de
tamanho variável é a ITiinimização de espaço desperdiçado/não utilizado, e consequentemente: a
compactação de registros em um menor número de blocos.

A principal razão por não termos perseguido essa modificação é o fato de que consideramos que
a complexidade adicional, em termos de código e espaço ultrapassaria os benefícios.

Uma outra maneira de minimizar o espaço cona iegistros seria a citação de um Rec07d.l/ap para
cada tipo de Sen,erObl/ecí: de n:todo a ilnplenientar registros do tamanho vt\Fiável. Seria illteressante
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verificar se a implementação de registros de tamanhos diversos influi no desempenho do sistema de
arquivos, e quanto ou em quais situações esse impacto seria percebido.

2.9.5 ServerObject

O SemerOhlect, como descrito na seção 2.8, é a base de todos os óuãZd ng bZocks (componentes)
em uso no KFS. Sua estrutura física é dependente de implementação, isto é, cada tipo de SerwerOb-
Ject pode ter uma estrutura diferente. Em memória, sua estrutura tem, basicamente, um ponteiro
para o Record.A/ap e um Oój7'open/Z), ambos necessários para atualizar mudanças para seu registro.

Em termos de implementação, o Se erObject é um objeto base estendido por todos os compo-
nentes do KFS. Na seção 2.10, descrevemos em mais detalhes a interface desse objeto.

2.9.6 LSOBasic

O Z,SOBasãc é o Logácal Sequer Oblect básico do KFS. Serve como estrutura base para arquivos
comuns, diretórios e ligações simbólicas. Sua estrutura em disco, que fica armazenada em um
registro do Recorda/ap, está descrita a seguir:

struçt LSOStat {

uva164 st.dev;
uva164 st.i.no;
uva].64 st.made;
uva164 st.n].ink;
uva132 st.uid;
uva].32 st.gid;
uva].64 st.rdev;
uva164 st.dize;
uvas.32 st.b].ksi.ze;
uva].32 st.b].ocks;
uva].64 st .at i.me ;
uva].64 st.mtime;
uva].64 st.cume;

/+
/+
/+
/+
/+
/+
/+
/+
/+
/+
/+
/#
/+

l)evite. +/
File serial number . +/
Fi].e nade . 'p/
Link couBE. #/
Usei ID of the :fi].eJs owner. 'p/
Group ID of the file's group.'k/
Deva.ce number, if device. +/

Si.ze oí file, i.n bytes. 'p/
Opta-nal block size for 1/0. 'p/
Number 512-byte bl-ocks all-ocated
Ti.me of ].ast access .
Time of ].ast modification .

Tine of ]-ast status chance .

+/
+/

+/
+/

struct LSOBasicStruct
ObjTokenID dataID

}

public LSOStat {
/+ ho].ds the actual íi.le data /#

Pode-se ver dois conjuntos distintos de meta-dados na estrutura acima. já que a estrutura
Z,SOBasÍcSírucí estende a estrutura Z,SOStaf. O primeiro conjunto de informações são os atributos
clo arquivo, contidas na estrutura LSOStaí. Essas il)formações: como já discutidas: são os atributos
necessários pala fornecer informações para sistemas compatíveis com o padrão POSIX.

O último can[po da estrutura ÉSOZ3asÍcSíruct, ent,retinto: é específico ao KFS. Trata-se de uu]
OóJ7bker7/Z) espe('ificando o P/iys/lca/ Ser'uez Oólecí (lue contélli os dados (lo arquivo em (questão.
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É necessário persistir esse dado para que, durante a instanciação do arquivo em memória, seja
possível reaver os apontadores para os dados do arquivo.

Descrevemos, a seguir, alguns tipos de arquivos, e como eles estendem essa estrutura básica do
LSOBasã,c.

2.9.7 1,SOBasicFile

Esse SeruerObyecl estende a implementação e estrutura do Z,SOl?asÍc. Em realidade. o l,SOBa-
sãc/'iZe não altera em nada a estrutura do LSOl?as c, pois não achamos necessário nenhum campo
adicional nessa versão básica. A diferença entre o LSOZ?asãc e o LSOZ?asácF'jZe é a adição da inter-
face com métodos específicos para arquivos comuns, como o método truncate, que não está definido
para diretórios ou ligações simbólicas.

2.9.8 LSOBasicDir

Esse é o Se erOóyecf básico que implemente todas as funcionalidades de um arquivo-diretório.
Estruturalmente, o seu registro no RecoídJWap é idêntico ao do Z,SOl?asãc. A diferença está na
extensão da i1lterfaces com métodos específicos de diretórios (tais como getDents0, createEntry0,

Adicionalmente, os dados do diretório, também armazendo por um PhysácaZ Serwer Object, têm
semântica especial, e serve como meta-dado do sistema de arquivos. Nos dados dos diretórios é que
está armazenada a árvore do espaço de nomes do sistema de arquivos.

Construímos, nessa versão básica, uma cópia bastante similar à estrutura de dados dos diretórios
do FFS ou do ezt2 (ver seções 2.1 e 2.2). Cada bloco de dado é dividido em uma série de registros.
Cada registro contém um nome, e refere-se a um arquivo (inode).

etc

ObjTokenlD comprimento do
registro

tipo do
arquivo acomprimento do

nome

Figura 2.7: Descrição da estrutura dos registros que formatam os dados dos diretórios (Z,SOBasíc
Dár) no KFS.

2.9.9 LSOBasicSymlink

O Z,SOZ?asícSym/{nk é o Se erOZ)Ject básico que ilnplementa as funcionalidades de ligações
simbólicas. Essa implelTlentação básica de ligação simbólica pode armarzenar o nome da ligação
em três métodos díllerentes.

1. Se o nome tem até 28 caracteres, ele cabe, por completo: dentro do registio do Z,SOf?aszcSym-
Járzk. Colocando-o dentro do próprio registro. evita-se a alocação de mais espaço. e também
torna-o eíiciellte, já que a leitura do bloco de meta-dados da ligação simbólica !'esultará nt\
leitura do próprio dado. Essa otiniização foi inspirada no .fase .syrn/z:nk clo e.rf2 (ver senão 2.21.
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2 Se o nome for maior do que 28 caracteres, o que é um caso comum, fizemos uma otimização
para não obrigar a alocação de um bloco por inteiro, já que: a não ser por casos muito raros,
o comprimento de ligações simbólicas não ultrapassa algumas dezenas de caractel'es.
Como ponto de referência, na estação de desenvolvimento utilizada para o desenvolvimento
desse projeto (sistema operacional GNU/Linux, distribuição Debian), existem 8262 ligações
simbólicas. A maior de todas tem 85 caracteres, e a média de todas as ligações é de 21.3
caracteres.

Adiciollalnos, portanto, uma funcionalidade para estender a ligação simbólica para ma-is de
28 caracteres, sem a necessidade de alocar um bloco completo (de 4096 bytes). A estrutura
que utilizamos para isso, foi um registro do RecordÀ4ap. Ao invés de utilizarmos o espaço
do registro do Z,SOBas cSymZánk para conter o nome da ligação, utilizamos o espaço como
uln vetor de OZ)J7'open/Ds que referenciam outros registros do Recorda/ap. Cada registro
referenciado fornece 124 bytes de espaço para o armazenamento do nome da ligação simbólica.

Como existe espaço para só 3 0óyToken/Z), nesse modo de operação, a ligação simbólica
permite um nome de até 372 bytes (124 x 3). Um detalhe interessante desse modo de
operação é que os registros adicionais só são alojados por demanda. Isso é interessante já
que são extremamente raras ligações com centenas de caracteres, então, para o caso comum,
nenhum trabalho adicional é necessário.

3. Por fim, se o nome da ligação for maior do que 372, alocamos um bloco por inteiro só
para o nome da ligação. Desde forma, o KFS permite ligações com até 4096 caracteres de
comprimento.

A estrutura utilizada para o LSOBasàc$ym/ínk está descrita a seguir

c].ass LSOBasicSym].inkStruct
pri.vate:

union {
cear va].ue i:FÂST.SYML]NK.S]ZE] ;
ObjTokenID extl31;
uva].32 b].kno;

} u;

public LSOStat {

// MÉDIUM
// SLOW

Na estrutura, podemos ver o uso de uma uniãol o membro a ser utilizado, colho discutido acima,
depende do comprimento do nome da ligação a ser armazenada.

2.9.10 PSODískBlock

O PSOZ)ískBZock é uma especialização de PhysácaZ Se7wer OólecÉ. Porém. ao contrário da
maioria dos PSOs iinpleinentados: esse não tem dados persistentes eln disco. Sua única ftmção é
servir de interface para o B/ockC'ac/ze do KFS: cine faz o gerencianlento das pttginm eln memória e
sala escrita em disco.
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Esse objeto é conveniente para permitir o empilhamento de PSOs, e garantir que a interação
com o Z?ZockCac/ze e com o disco ficasse restrito a apenas uma classe.

2.9.11 PSOBasicRW
Esse PAysácaZ Sequer Objecf foi a primeira implementação de estrutura de armazenamento de

dados do KFS. Sua estrutura e implementação é bastante simples e ingénua, mas permitiu o de-
senvolvimento rápido de um protótipo.

Vemos a estrutura do PSOZ?asácRW a seguir:

// nax b].ocks in the direct b].ock ].ist
// The court gere should be :
//(OS.BLOCK.S]ZE - sizeof(b].ockSize))
// (4096 - 4) / 4
#defi.ne RW.MAXBLK 1023

/ sizeof(uva].32)

// layout of the data block
struct PSCIBasicRWB].ock {

uvas.32 dB].kERW.MAXBLKl;
ObjTokenID i.d;

// pointers to data blocks
// ID of the subObj

};

Basicamente, temos um bloco inteiro dedicado a apontadores para blocos de dados, exceto
o último inteiro do bloco. Esse último é um ObJTokerz/Z) é uma referência para outro PSO do
mesmo tipo - PSOBasícRW. Dessa forma, observa-se que o PSOBasãcRW é uma estrutura recursiva.
Quando o tamanho do arquivo se estende além do número de apontadores disponível, doca-se outro
PSOBasicJ?W/. A figura 2.8 ilustra essa estrutura.

Cada nível de recursão dessa estrutura pode referenciar até 1023 blocos. Com um bloco de
4096 bytes, isso significa referenciar um pouco menos do que 4h'liB de dados. Isto significa que,
para arquivos até 4NliB de dados, essa estrutura de referenciamento de dados é perto do ideal. E
possível obter o número do todos os blocos do arquivo com apenas um bloco de indireção.

O grande problema dessa estrutura é que ela é extremamente não escalável. Para cada 4NliB de
dados é preciso adicionar mais um llível de indireção. Atualmente, arquivos de 400 NliB, ou mesmo
de 4GiB não são tão illcomuns. Nesses cenários, seria necessário percorrer de 100 até 1000 blocos
de meta-dados para acessar o último bloco do arquivo, por exemplo. Essa quantidade de indireção
é inaceitável no sistema operacional.

Na prática, no sistema operacional Li]]ux, o ]lúmero de indireções possíveis é extremamente
]-menor do que 100. Devido à implementação recursiva do PSOBasácRW: os métodos para acesso de
blocos de dados são métodos recursivos, blue percorre]n os diversos blocos de ]neta-dados (PSOBa-
szcRLy). Cada invocação do método exige guardar o ambiente/contexto do método atual na pilha
de execução. Como a pilha cle execução estabelecida no núcleo do Linux é de um pouco ]nenor do
(lue 8KiB: o ]aúmero de interações da recursão é extremamente limitada. No caso dos métodos do
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PSOBasicRW

PSOBasicRW

PSOBasicRW

Figura 2.8: Ilustração de estrutura do PSOBasácRLr.
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PSOBasícRW, medimos que conseguimos interar até um pouco mais do que 20 estruturas PSO.
BasÍcRW até estourar a pilha de execução do núcleo. Resumindo, no núcleo do Linux, com essa
estrutura, conseguimos representar arquivos com até cerca de 100MiB antes de ultrapassar o limite
da pilha de execução.

No caso do sistema operacional K42, o sistema de arquivos roda como um servidor, em processo
separado do núcleo, e tem pilha de execução hein maior, como qualquer processo de em espaço
de usuário. blesmo com uma pilha grande: entretanto, o tempo gasto na recursão é, infelizmente,
um favor proibitivo para o uso dessa estrutura para arquivos maiores do que cerca de 12 À/liB (três
níveis de indireçãol.

2.9. ].2 PSOPreallocExtent

Esse Phg/saGaZ Se er Oblect tem um função extremamente específica. O PSOPreaJZocEztenf
é um objeto que extende o PSOBasácRW e apenas sobrescreve um de seus métodos para mudar
seu comportamento de alocução de blocos de dados. Ao invés de alocar os blocos de dados por
demanda, isto é, alocando os blocos um por vez, ao serem acessados para escrita, esse PSO pré-doca
8 blocos contiguamente. Essa técnica é parecida com os e=rtents desenvolvido no ezt2.

Resumindo esta classe um pouco, podemos representa-la como:

c[ass PSOPreaJ-].ocExtent : pub].ic PSOBasicRW {
pub].ic:

// handl-e the writing of data
sva]. writeB].ock(uva132, cear +, uvas.) ;

}

Vemos que apenas o método de escrita é re-implementado no PSOPreaíZocEzlenf, já que é no
writeBlock é que se faz a alocução do bloco, caso não ainda exista o mapeamento de bloco lógico
para bloco físico.

2.9. 13 PSOSmall

O PSOSmaZZ é uma outra implementação de estrutura de armazenamento de arquivos. Ela
foi fortemente inspirada no inode descrito para os sistemas de arquivos FFS e ezt2. A principal
razão por termos escolhido implementar essa estrutura é o fato de que seria um mecanismo útil
para a comparação de desempenho entre o KFS e o ezt2 no sistema operacional Linux. Usando a
mesma estrutura de arquivo, estaríamos eliminando um fonte de disparidade entre os dois sistemas:
e assim, conseguiríamos medir mais precisamente o custo adicional do KFS.

Uma diferença inerente entre o inode do FFS/ezt2 e o PSOSma/Z é o fato de que o incide
contém, além dos ponteiros para os blocos diremos e indiretos, os atributos do arquivo. Colho vimos
pela estruturação do KFS, os atributos do arquivo em questão i:tão ficam no PSO: mas ficam no
registro do LSO. Dado essa diferença. acaba)nos telldo mais espaço para apostadores diretos para
blocos. No iilode tradicional é usual existir espaço para apenas 10 a 12 }\pontadores diremos pala
blocos. Xo PSOSm.a//. entretanto, existe espaço pala 25 apostadores diretos. Isto é. no inode

37



DCC-lNiE-USP CAPITUL02. ESTRUTRURA DOKFS

tradicional, é possível endereçar os primeiros 40 KiB do arquivo com apenas um nível de indireção,
e no PSOSmaZZ quase 100 KiB.

Apesar dessa diferença, arquivos no ezt2 e no KFS são estruturalmente semelhantes quando
maiores do que algumas centenas de quilo-bytes.

A estrutura do PSOSmaJZ está descrita a seguir:

// Max b].ocks in the record.. The count fere should be:
// (KFS.RECORD.SIZE - 3'ksizeof(ObjTokenID)) / sizeof(uva132) = (124 - 24) /4
#defi.ne PSO.SMALL.RECORD).MAXBLK 25

// layout of the record data
struct PSOSmal].RecordStruct {

uva].32 dB]kEPSO.SMALL.RECORD.MAXBLK] ; // direct pointers to data
pri-vate:

uva132 inda.rectBlkno; // pointer to indirect block
uvas-32 doub]-e]ndirectB].kno; // pointer to doub]-e indirect b].ock
uvas.32 trip]e]ndirectB].kno; // poi-éter to triple indirect block

A figura 2.9 apresenta a estruttua de um arquivo usando o PSO$maZZ. Observe as diferenças
discutidas entre a ilustração do inode tradicional (figura 2.1) e a estrutura de arquivo no KFS
usando o PSOSmaZ/.

2.9.14 PSOSmaliMeta

O F'$OSmaZZÀ4eía é uma extensão do PSOSmaZJ confeccionado para estruturas de meta-dados,
tais como diretórios e o RecordMap. A única diferença entre o PSOSmaZZ e o PSOSnza/ZÀ/eta é
que este último mantém uma tabela de hash, em memória, do mapeamento entre blocos lógicos e
blocos físicos.

A necessidade dessa funcionalidade não é muito óbvia e só foi veriãcada durante à análise de
vários testes de desempenho, comparando o desempenho do KFS com o ezÉg no Linux.

Durante a análise de desempenho do KFS, verificamos que o KFS estava gastando muito mais
tempo acessando blocos de ]neta-dados do que o eztâ?. O que descobrimos foi que a (diferença entre
o KFS e o está? causando o cust.o adicional era um número grande de verificações (Zookups) ao PSO
para tradução de número de blocos lógicos em número de blocos físicos. Isto é, no ezt2 os blocos
de ideia-dados estavam sendo acessados sem essas traduções, enquanto que no KFS cada acesso
resultava eln uma tradução (que envol'ç'e uma chamada ao PSO). Xleslno que todos os blocos do
PSO estejam em memória, devido ao número grande de chamadas: as traduções causaram um custo
adicional bastante perceptível.

Em específico, duas estruturas no KFS apresentaram esse problema, diretórios (LSOBastcl)7z)
e a "tabela de inodes' Rec07d,L/ap. A seguir: detalhamos algumas diferenças entre o KFS e o
e=í2 que demos:tstram a razão da llecessidade de contornar esse problema no KFS utilizando-se um
mecanislllo como o criado no ioSOSm.aZ/.l/efa.
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Atributos

PSOSmall

Figura Ilustração cle estrutura do PSOSrna/Z
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No ezt2 as tabela de inodes dos diversos grupos de blocos estão em posições fixas do disco.
Dado o número identificador do incide, é possível calcular a posição do bloco no disco, e a posição
do inode dentro do bloco, ou seja, não é necessário tradução de mapeamento de blocos.

No KFS, entretanto, como discutido na seção 2.9.3, dado um ObjToken/D é necessário comultar
o RecordMap para determinar a sua posição em disco.

Com relação ao mapeamento de blocos dos diretórios, no ezt2, o diretório usa o pago-cacho
do sistema operacional para o armazenamento de páginas, como qualquer outro arquivo no ert2.
Dessa forma: ao precisar de um certo bloco de dado de diretório já lido anterior, e ainda no pago
cacho. basta fornecer o número lógico do bloco para reaver a página em questão. A tradução de
mapeamento de número lógico para físico só é necessária quando a página não é encontrada no
pago - cac /ze .

Apesar do KFS também utilizar o pago-cacho no Linux para arquivos comuns, devido à arquite-
tura do KFS e integração com gerenciamento de memória do sistema operacional, não encontramos
maneira simples de fazer com que diretórios (ou outras estruturas de meta-dados) utilizassem o
pago-cacho do Linux diretamente. Para acessar páginas no pago-cacho do Linux, é necessário obter
uma referência ao inode do arquivo em questão e o número lógico do bloco. Entretanto, o inode é
conhecido para uma fina camada do KFS que comunica com o Linux, mas não é utilizado dentro
do KFS em si. No caso de arquivos comuns, conseguimos satisfatoriamente utilizar as interfaces do
gerencialmente de memória para colocar e reaver páginas de arquivos no pago-cacho.

Para meta-dados, entretanto, achamos inviável manter uma estrutura de inode interna ao KFS.
A primeira razão, é que como o núcleo do KFS é independente de sistema operacional, achamos
deselegante manter dados específicos de sistemas operacionais fora da camada de comunicação.
Adicionalmente, manter uma referência privada a uma estrutura do sistema operacional é bastante
complicados seria preciso adicionar mecanismos novos para garantir que as estruturas ainda estão
válidas (i.e., não foram removidas por pressão de memória, etc.).

A solução que adotamos para a inclusão de páginas de meta-dados no pape-cacho do Linux é
incluir todas as páginas de meta-dados no mapeamento do inode raiz (que é publicado e conhecido
na camada de comunicação com o Linux) . Essa técnica, entretanto, exige o conhecimento do número
físico do bloco para acessar a página correta.

Utilizar uma tabela de hash por estrutura de meta-dado, que armazena o mapeamento de
número lógico e físico de blocos, faz com que essa tradução adicional tenha custo negligenciável.
Em nossos testes de desempenho, após a utilização do PSOSmaZZMeta em estruturas de meta-dados,
\erificamos que o acesso a meta-dados e dados de diretórios é praticamente idêntico no KFS e no
ezt2 no Linux.

No caso do sistema operacional K42, não há a existência de um pago-cacho global. Dessa forma,
para o armazenamento de dados e diretórios ou de outras estruturas de meta-dados, existe um cacho
privado ao KFS, gerenciado pela própria camada específica ao sistema operacional.

2.10 Funcionamento interno e relação entre objetos

Para lun entendimento mais completo do funcionanlellto do KFS, além da estrutura física,
é essencial a descrição do funcionamento interno dos diversos objetos clo KFS. e relações entre
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eles. Para tal, descreveremos nesta seção um série de operações básicas de sistemas de arquivos,
detalhando os caminhos de código (corte-patas) exercidos, e a interação entre objetos relevantes do

Os operações escolhidas para a ilustração do sistema são:
KFS

1. 1nstanciação de um SeruerOblect. Apesar de não ser uma operação de sistema de arquivos
propriamente dita, essa é uma operação básica do KFS que aparece em diversos cenários de
seu funcionamento.

2. Verificação da existência de um nome de arquivo em um diretóiio (Zookup). Para qualquer
sistema de arquivos, essa é uma operação básica, que é executada em diversos cenários.

3. Criação de arquivo comum

4. Escrita de um bloco (novo) de um arquivo existente

2.10.1 Instanciação de Se7"uerObject

Para a instaciação de um SeruerOólect qualquer, é preciso, primeiramente, obter o seu identifi-
cador único (OójToken/Z)). Com o ObJToken/D criamos um objeto chamado de OZ)jToken, bastante
simples:

c].ass ObjToken

pri-vate =
// add the object id number fere
Obj TokenlID id;

{

// pointer to corresponding ServerObject (PSO or LSO)
ServerGbject 'kobj;

O Oby7'open contém o identificador em questão, e uma referência do SeruerOZ)ject correspon-
dente, caso ele já esteja instanciado em memória (serve como uma espécie de cacbe para evitar
verificações/instanciações futuras). Com o OI)J7'open basta invocar o método getObj o para a
obtenção do SeruerObect desejado. A figura 2.10 ilustra o funcionamellto do getObj o , e vamos
utiliza-la como guia para o detalhamento do funcionamento do método.

0 0bJTaken é o objeto utilizado em todo o KFS para manter referências a SeruerOblects, ou
seja, qualquer interação de objetos que invol-,a lun SemerOójecí requer um OójToken. Além disso,
o método getObj o é o método do OóJTokerz utilizado para obter a referência ao Se7-uerOólect
que ele representam é um método também utilizado em qual(quer interação com um Será'erOblecí.
Por essas ]'azões, o n)ecanislno do getObjo pode ser considerado o 'coração' do lÇFS: e daí a
importância de descre'ç'ê-lo em detalhes
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Figura 2.10: Ilustração de instanciação de um ZSOl?asàc a partir de seu OójToken/D

No passo l do diagrama, algum cliente invoca o método getObj o do OÓIToken. Internamento, o
OÓ.jToken verifica se sua referência obj é nula ou não. Se for não nula, assumimos que a instanciação
do SemerOÓJect já foi realizada, e simplesmente devolvemos essa referência.

Caso não seja nula (caso da figura), ainda é possível que esse mesmo SeruerObject tenha sido
instanciado por outro cliente. Para evitar criar múltipla instâncias de um mesmo objeto (o que
provavelmente !evaria a erros no sistema de arquivos, pois seriam dois objetos independentes traba-
lhando no mesmo registro em disco), ainda é necessário verificar uma tabela de hash com todos os
SemerObyecfs atualmente instanciados no KFS. Essa tabela de hash se chama SeruerObjectHasÀ,
e para a verificação da existência de um SeruerOóject, invoca-se o método findAddLocko , com o
OóJ7'open/D como parâmetro (passo 2). O método findAddLocko devolve uma entrada travada
(locked) na tabela de hash (Ã'FSHashEníz') independente de ter achado o elemento ou não. Caso
o elemento seja encontrando, é possível reaver seu conteúdo pela entradas caso o elemento não é
encontrado, é possível preencher o conteúdo posteriormente com a entrada.

Veriâcando-se a existência do SeruerOZ)Ject, o OójToken guarda uma cópia da referência em obj
e a devolve para seu cliente. Caso o SemezOZ)Ject não tenho sido encontrado, é preciso começar a
suainstanciação.

Para a instanciação do Será/erOójecí é primeiramente preciso saber qual é o tipo de Se7uerObect
que esse OÓ.jToken/D representa. A informação referente a tipo está armazenada no registro do
Recorda/ap. Portanto, o OóyToken invoca o método getRecordTypeo do Recordam'ap, passalldo
como argumento o identificador ObJToken/D (passo 3).

O Recorda/ap: por sua vez. precisa verificar o registro que contém os dados do Se erOZilect, e
pede os blocos apropriados para o seu Pàysíca/ Será/er Oójecf (no caso da figura um PSOSm.a/Z,L/efa).
O P$OSma//.b/efa. então. devolve o bloco pedido. blue deve conter o registro (passos 4 e 5).
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Com o registro , o RecordMap verifica o tipo do SeruerObject e devolve essa informação para o 
ObjToken (passo 6) . 

O próximo passo envolve utilizar o SeruerObjectAllocator para a alocação ( em memória) do 
objeto. O ServerObjectAllocator serve como uma fábrica de objetos no KFS . Ele contém uma 
v rsão "dummy" de cada tipo de SeruerObject implementado no KFS . Com essas referências, é 

possível fazer a instanciação de novos objetos, entre outras coisas. 
O método para instanciação de novos ServerObjects é o alloc() , que recebe como parâmetro o 

t ipo de ServerObject (passo 7) . Dado o tipo, o ServerOb_jectAllocator, invoca o o método clone O 
na versão "dummy" do tipo especificado de SeruerObject (passo 8). 

Como estratégia de ncapsulamento de objetos, implementamos o código para a criação e ins
tanciação de novos ServerObject no próprio ServerObject. Dessa forma, nenhum outro objeto do 
sisteina precisa ou deve ter conhecimento sobre a estruturação interna de um determinado t ipo de 
ServerObjec t. 

No caso de instanciação, o método da interface elo ServerObject a ser invocada é o clone() . No 
caso ilustrado n a figura, utilizamos o LSOBasic. No caso do LSOBasic o registro é necessário para 
sua instanciação, então no passo 9 , invoca-se o método getRecord() , com o ObjTokenID como 
arguinento. 

Por fim , o construtor do objeto é chamado no passo 10, e um novo LSOBasic é finalmente 
instanciado . 

Antes de devolver esse novo LSOBasic ao cliente que invocou o getübj () original, o Obj Token 
preenche o KFSHashEntry adquirida no passo 2 , efetivando guardando-o no ServerObjectHash, 
além de guardar uma cópia própria do seu membro obj para evitar futuras verificações na tabela 
de hash. 

2.10.2 Criação de arquivo comum 

Analogamente à descrição de instanciação de um ServerObject apresentada na seção anterior , 
iremos utilizar uma figura, a figura 2.11 , como guia para descrição da criação de um arquivo comum 
no KFS. Alguns passos do processo foram ligeiramente simplificados para que a figura ficasse mais 
clara e elegante. 

Para simplificação da figura, ela está divida em quatro diagramas. O primeiro diagrama descreve 
o início da criação do arquivo, e a alocação de um registro , no RecordMap para o LSO do arquivo. 
No segundo diagrama temos a ilustração resumida ela instanciação desse novo LSO (a versão mais 
completa pode ser vista na figura 2.10). A inicialização elo LSO , e escrita dos dados no registro , 
pode ser visualizada no terceiro diagrama. No último e quarto diagrama da figura, temos a criação 
e escrita em disco ele uma entrada no diretório, além da criação de um novo objeto (FSFileKFS) 
para a representação do arquivo. 

No passo 1 temos a invocação da criação de um novo arquivo p la camada dependente de 
sistema operacional. Em nossa implementação atual, pode ser uma chamada enviado pelo VFS 
do K42 ou elo Linux ( dependendo elo sistema operacional ·cndo utilizado) . Como todas a. 011 t rn. -
operaçõe de arquivo do VFS do si tema operacional, o FSFileKFS é o objeto no núcleo elo KFS 
que está no início do caminho do código. 
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Finllr9 ') l l Ilustração de criação cle arquivo no KFS
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O /'S/'ãZeXFS é um objeto que estende a interface de um FSFáZe, interface do VFS do K42.
Nele, estão contidas todos os métodos específicos a arquivos, diretórios e/ou ligações simbólicas.
Os objetos que estendem a interface F'S/'iZe podem ser considerados como objetos de "entrada" do
sistema de arquivo, pois fazem a parte de comunicação com o VFS do K42 (conhecido como FSLãb) .
No caso do Linux: criamos uma fina camada de interoperabilidade que realiza a comunicação do
VFS do Linux com objetos do tipo FSF ZeKF'S. Ao longo do projeto, fomos adaptando a interface e
implementação do FS/'áZe-KF'S para satisfazer os requisitos dos VFSes do dois sistemas operacionais.
Nlais detalhes são descritos da seção 2.11.

De volta à criação do arquivo, a primeira parte envolve a criação de um registro no RecordMap
para o LSO do arquivo. Como estamos simulando a criação de um arquivo comum, o LSO a ser
criado é do tipo LSOf?as c. No passo 2, então, o FSF{ZeKFS invoca o método createRecordo do
RecordMap, passando o tipo do SeTwerOhlect.

Internamente, o Recorda/ap alocada uma posição física para o novo registro, e cria um novo
identificador ( Obj71okezz/Z)), além de seu mapeamento à posição física. Omitido do diagrama está
a possível interação entre o l?ecord7Wap e seu PSO interno para acesso às suas páginas de dadas
(esse interação pode ser vista nos passos 4 e 5 da figura 2.10).

Para completar a alocução do novo SeruerObject é preciso invocar o método de alocução es-
pecífico ao SeruerOóject em questão. Para isso, utiliza-se uma técnica parecida com os passos 7
e 8 do diagrama de instanciação de SemerOZ)ject (novamente, ãgura 2.10). Isto é, utilizamos o
SemerOólecí,4ZZocator para acessar uma versão "dummy" do tipo de SeruerOójecí sendo alojado,
e deixamos que o próprio SeruerOb.ject contenha código adicional para completar a alocução de
meta-dados. O método é o locati.anal-loco do Se erObect.4ZJocator e do SeruerObect (passos

Nesse caso de alocução de LSOBasác, não há necessidade de alocação de mais meta-dados, então
o locationAl].oco simplesmente limpa o registro (enchendo-o de zeros), e suja o registro (a ser
descrito posteriormente, na parte 3, passo 2 - método markDirtyo). No caso de outros tipos de
SeruerOQect, como um PSO, entretanto, é possível que haja a necessidade de alocução de blocos
para servir de blocos de apontadores diretos.

Finalizando essa primeira parte, o novo Oój71okerz, contendo o ObjToken/D é devolvido ao
FSFlleKFS.

No segundo diagrama da figura, temos um resumo da figura 2.10, descrevendo a instanciação
do Z,SOBasíc recém alocado. Uma explicação detalhada desse processo está dispollível na seção
anterior (seção 2.10.1).

No terceiro diagrama da imagem, temos a ilustração da inicialização dos atributos do LSO.
No passo l o F'SFÍZeÁ'FS invoca o método initAttributeo do recém criado LSOl?asãc. Após a
inicialização dos atributos (tais colho, dono e grupo do arquivo, permissões, tipo/modo de arquivo,
etc.), é preciso agendar para que o registro desse l,SOBasic seja escrito de volta ao RecordiV/ap, e
consequentemente a disco.

O diagrama ilustra o mecanismo implementado para o sistema operacional K42. No caso do Li-
nux. o próprio VFS tem inecanisinos para agendalnellto de escrita de i110des sujos (mais detalhes são
apresentados na senão 2.121. O /,SOBaszc invoca o método markDirtyo (]llétodo interno do Ser-
t/e7OÓ.7ecí): que: por sua vez. invoca o ]néto(!o addDirtySOo . Esse método efeti\alnente adiciona

3 e 4)
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uma referência ao SemerOóject numa lista implementada dentro do SuperBZock de SemerOólecís

Posteriormente (quando ocorrer a ativação de um despertador), o SuperBJock percorre a lista
de SerwerOblecfs sujos, executando o método fl-usho em cada um. Novamente, deixamos a lógica
de sincronia com disco no próprio Se erOblect. No caso do LSOBasíc, os dados são empacotados
em um registro e invoca-se o método setRecordo , com os parâmetros OÓITokerz/D e os dados do
registro. Quando for a vez da sincronia do próprio Recorda/ap (não ilustrado no diagrama), o bloco
contendo o registro é agendado a ser escrito a disco.

A última fase da criação de um arquivo, ilustrada no quarto diagrama da figura, envolve a
criação da entrada do nome do arquivo no diretório que o contém. Além disso, aproveitamos para
ilustrar uma instância de escrita de bloco de meta-dado a disco.

Não foi mencionado anteriormente, mas sabemos que o FSFÍZeÃ'FS que recebeu a chamada de
criação de arquivo representa um diretório. E convenção nos VFSes do Linux e do K42 que a
criação de arquivos seja responsabilidade do diretório pai do arquivo. Desse modo, sabemos que
esse FSFI/eÃ'F'S contém um OZ).jTokerz referenciando um LSO do tipo diretório (LSOBasácZ){r).

No passo 1, portanto, o F'SF'áZeXFS pega uma referência ao ÉSOf?asÍcZ){r, usando o getObj o
em seu OhTokerz (não ilustrado na figura), e invoca o método createEntryo , especificando tanto
o nome da nova entrada do arquivo, e o identificador do arquivo (ObjToken/Z)) correspondente ao

O LSOBasícZ)ír, então, precisa procurar em seus blocos por um espaço em que caiba a entrada
do novo arquivo (o que pode eventualmente envolver a alocução de um novo bloco). Para tal, pre-
cisa acessar seus dados, o que é feito por um PSO (para diretórios, tipicamente o PSOSm.aZZÀ/eÉa).
Novamente, o LSOZ?asácZ)àr mantém uma referência a seu PSO, por via de uln ObyToken/Z). Re-
sumindo o processo de instanciação de Se erOZ)Jeci, invoca-se o método getObj o no OàyTokerz, e
obtem-se o PSO (passos 2 e 3).

Com o PSO, o LSOZ?asãcDàr invoca, sequencialmente, uma série de readBlocko no PSOSm-
aZZ]Weta verificando em cada bloco a existêllcia de espaço vago para a nova entrada. Ao encontrar
o espaço, a entrada é escrita na página (passos 4 e 51. A página é então agendada a ser escrita
pelo PSO pela chamada writeBlocko (passo 6).

O PSO$maZZÀ/efa, repassa a requisição de escrita da página ao PSO que está abaixo na com-
posição de SemerObjects. No caso simples, o PSO em questão é um PSOZ)ískBZock que simples-
mente serve de objeto de comunicação com o BZockOache específico para cada sistema operacional
(passos 7 e 8). O PSOD skBZock, finalmente, repassa a requisição ao BZock(:ache apropriado, e a
página é agendada para escrita (cada sistema operacional tem política de agendamento de escrita
de páginas distintas essa lógica fica implementada na versão específica a sistema operacional do
BiockaacAe) ,

E interessante observar que ]lesse processo, o diretório não verificou se o mesmo nome do
novo arquivo já existia no diretório, para e'''atar múltiplas entradas caiu o mesmo nome. A razão
disso é que. tanto no VFS do Linux quanto no '\r'FS do K42. essa verificação é feita antes ]nesmo
da chamada de criação do arquivo (createFileol. O processo de verificação, entretanto, será
descrito na seção 2.10.3.

Por fim. no passo 9: uin novo FSF'í/e/{F'S é criado. com o ObJ7'open. criado no pt\sso 5 (!o

sujos

nome
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OS-specific

Figura 2.12 Ilustração do processo de verificação de existência de arquivo em diretório

primeiro diagrama da figura. Esse F'SF{ZeÃ'F'S é devolvido à camada de VFS, pois serve de ponto
de acesso para operações ao novo arquivo criado.

2.10.3 Verificação de existência

Uma operação bastante utilizada, tanto por aplicações: quanto pelo VFS do sistema operacional,
e o próprio KFS, é a verificação de existência de um nome de arquivo em um diretório (conhecido
como operação de Zookup). Essa operação é importante, por exemplo: para verificar se a criação
de um arquivo com um certo nome não causaria múltiplas entradas homónimas elli um mesmo
diretório. Outras operações que exigem verificação da existência do nome do arquivo no diretório
são: renameo, li.nko, mkdiro, e symlinko, entre outras.

A figtu'a 2.12 ilustra diversas etapas do processo de verificação.
Como dito, a verificação de existência de nome em diretórios pode ser illiciada pelo VFS do

sistema operacional (e dessa forma, uti]izando o método ].ookupo do objeto F'SFáZeX'FS): ou
mesmo internamente ao KFS. No passo l do diagrama. é invocado o método matchDiro de um
LSO represelatado diretórios (no caso do exemplo: um ZSOBasicDár'l.

Nos passos 2 e 3. ilustramos o resumo do processo de aquisição de referência ao PSO que contém
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Figura 2. 13: Ilustração do processo de escrita de novo bloco em arquivo

os dados do diretório. Com esse PSO (no exemplo, PSOSmaJZMela), o LSOBasácDãr tem acesso a
todos os seus blocos.

O processo de leitura de blocos é bastante análogo ao processo de escrita de blocos, descrito no
quarto diagrama da figura 2.11 (seção 2.10.2). Uma diferença significativa, porém, é que a operação
de leitura do BZockCache (método getBlockReado; passo 6) deve ser síncrona, enquanto que a
operação de escrita de páginas pode ser assíncrona.

2.10.4 Escrita em arquivo

Para a descrição de escrita a disco de uma página suja de um arquivo, iremos simplificar o dia-
grama, pulando aspectos já ilustrados nos diagramas anteriores (como instanciação de SemerOÓ.7ect,
alocução de registro no Recorda/ap, etc.).

A ãgura 2.13 ilustra a essência do processo de escrita de uma página suja de um arquivo a um
bloco de disco. A operação é inicializada por um pedido do 'b'FS do sistema operacional, invocando
o método writeBlockPhys o do objeto FSF ZeÃ'F$ representando o arquivo em questão (passo l).

O FSFáleÃ'FS, após pegar uma referência a seu LSO (no diagrama, um Z,SOZ?asic): invoca o
método writeBlocko (passo 2). Os passos 3 a 6 envolvem a alocução de um PSO para repres-
entação de dados do arqui'ço e são executados apenas no caso em que o arquivo está completamente
vazio (isto é, é a primeira escrita a este arquivos.

Nas versões iniciais do KFS, o PSO do arqui'ç'o era avocado e persistido durante a criação do
arquivo. Em testes de deselT)penho, medindo o tempo de criação de arquivos no KFS: percebemos
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que a criação do PSO antecipadamente (antes da primeira escrita) introduzia um custo adicional
signiÊcativo, quando comparado com o tempo de criação de arquivos no ezt2.

Mudamos a política de alocução do PSO para "sob demanda", esperando a primeira escrita.
Um efeito interessante dessa política é uma otimização para arquivos temporários vazios.

Criado um PSO (no diagrama, um PSOSmaZZ), é necessário alocar um bloco do disco para
a escrita da página suja. A alocução de blocos no KFS é responsabilidade do Supera/ock, mais
especifamente, de um de seus sub-objetos, o BZockÀ/ap. Vemos nos passos 8 e 9 do diagrama as
invocações de métodos necessárias para a alocução de um bloco. Internamente, o BZockÀ/ap percorre
seu mapa de bits, buscando um bit não acesso. Ao encontra-lo: acende o bit em questão, e devolve
o número do bloco recém avocado.

Finalmente, o PSOSmaZZ, com o número do bloco a ser utilizado e uma referência à página
suja, invoca o método writeBlocko do PSODãskZ?rock, que por sua vez, comunica o agendamento
(assíncrono) da escrita da página aos Z?ZockC'aches do sistema operacional sendo executado.

Caso o PSO tenha blocos de meta-dados que ficaram sujos nesse processo, por exemplo uma
página de apostadores indiretos em que foi adicionado um novo apontador para o bloco da página
escrita, então o PSO deve também agendar a escrita desses blocos de meta-dados. Isso está de-
monstrado no diagrama pela invocação do método markDirtyo do Z?ZockCache específico.

Adicionalmente, sabemos que o BZockJMap, devido à alocução de bloco, também está com alguma
página suja e deve agendar a escrita dessa página. Além do BZockMap, o próprio PSOSmaZZ pode
ter feito alterações ao seu registro, e portanto deve agendar a escrita de seu registro (processo
ilustrado no terceiro diagrama da figura 2.11).

2.11 Camada específica ao sistema operacional
Inicialmente, o KFS foi projetado para compilar e executar somente no sistema operacional K42.

Ao longo desse projeto, tivemos diversos desafios, primeiramente mudando o KFS para compilar e
rodar no sistema operacional Linux. Posteriormente, ao incorporar novas funcionalidades ao KFS,
também tivemos o desafio de garantir que os dois sistemas operacionais comportassem as novas
funcionalidades.

Um outro "porte" que não mencionamos, por ser de menor escala, é a versão do KFS que roda
em espaço de usuário, como biblioteca. No KFS, temos diversos utilitários para cópia de arquivos,
criação/forlnatação de imagem, listagem de imagens, verificação de collsistência, etc. Todos os
utilitários rodam utilizando código do próprio núcleo do KFS.

Nesta seção descrevemos as diversas partes dos sistemas operacionais (K42 e Linux) que influ-
enciam/interagem com o KFS. Além disso, explicamos as técnicas que utilizamos para compilar e
executar, de forma satisfatória, o KFS em cada um desses ambientes (espaço de usuário. K42 e

Prinieirainente, para uma visão geral do código, a tabela 2.1 lista todos os arquivos do KFS,
além de seu número de linhas, em quatro conjuntos: il os arquivos do "núcleo' do sistelba de
arquivos: illdependente de sistema operacional ou ambiente; 2) os arcluivos específicos ao K42: 3)
os ar(laivos específicos aos utilitários de espaço de usuário: e 4) os arquivos específicos ao núcleo clo

Linux)

Lintlx
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Tabela 2.1: Estruturação dos arquivos do KFS

50

Arquivos do núcleo !unhas Arquivos do K42
(subdiretório os-k42/)

linhas Arquivos do Linux
(subdiretório os-linux/)

linhas

BlockCache.H 82 BlockCache.C 21 BlockCache.C 17
Byteorder.}l 104 BlockCacheK42. CH   604 BlockCacheLI)lux . lcn   364
DataBlock. CH   162 FileSystemKFS.H 83 FileSystemKFS.H 55
definem.H 25 FileSystemKFSK42.C 307 FileSystemKFSLinux.C 78
Disk.H 33 FSFileKFSK42.C 193 FSFileKFSLíilux .C 86
FileSystemKFS.C 119 KFSDHash . ICH   140 KFSStat.H 66
FSFileKFS.ICHI 1104 KFSStat.H 91 LinuxBuíferKFS.C 21
KFSDebug. ICU  145 TimerEventBC .lcnl 95 LinuxFiieSystemKFS.C 272
KFSDisk.ICHI 152 total 1534 LinuxVFS . jchl 1738
KFSFactory.H 69     LinuxVFShooks.h 22
KFSGlobals. CH   96 Arquivos dos utilitários

(subdiretório tools/)   cobj /0 bj .H 52
KFSHash.H 225 fslib/direntk42 .H 22
kfslncs.H 165 BlockCacheToo] s .ICHI 328 fslib/FreeList .H 22
LSOBase.H 37 F'ileDisk .ICHI 249 fslib/fs-definem.H 73
LSOBasic .ICH 639 fsck.C 942 fslib/FSFile.H 186

LSOBasicDir .lcnl 1005 fscp.C 251 fslib/FSStats.H 25
LSOBasicFile .ICHI 81 fs.H 37 fslib/NlultiLinkNlanager.H 35
LSOBasicSyn)link .ICHI 335 getversion.C 2() io/DiskClient .ICUI 141
main.C 144 KFS.C 380 io/DiskClientRO.H 48
Makefile   lisa.C 60 io/FileLinux.H 24
Niakefile.k42 126 mkfs .C 143 miss/HashSimple. CH   837
Nlakefiie.linux 93 tesa.C 75 sync/BLock.H 54
b/lake.files 28   2685 sync/Lock.H 44
Obj'l'oken. cnl 197     sync/RWLock.H 62
PSOBase.H 81     sys/BasicTypes.H 178

PSOBasicRW.ICHI 728     sys/stat . h 8

PSODiskBlock. ICHI 176     sys/syslncs.H 18

PSOPreallocExtent . ICHI 192     sys/SysStatus.H 7}
PSOSmall CH  875     sys/sysTypes.H 99

PSOSmallX.teta. [CH   143     sys/types.H 27
PSOTypes.H 48     s) s/ v fs . h 5

RecordNlap . ICHI 675     tools/itlakefile 1}4

ServerFileBlockKFS . lcnl 245       4864
ServerFileDirKFS.H 56        
ServerObject . lcnl 291        
SuperBlock .ICHI 1134        
total 9922        
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Como o leitor pode ter percebido pelos diagramas da seção 2.10, os dois pontos ilustrados de
comunicação do KFS com o sistema operacional são: o VFS do sistema operacional e o sistema
de gerenciamento de memória (que inclui o sub-sistema de E/S de blocos). De fato, esses são os
dois pontos que envolveram o maior trabalho para integração e a maior divergência entre os dois
sistemas operacionais. Nessa seção, portanto, iremos focar no funcionamento desses dois serviços
eln cada um dos sistemas operacionais (K42 e Linux), e descrever com mais detalhes as técnicas
usadas para integração de comunicação de cada um desses ambientes com o KFS.

No caso da integração do VFS, o sistema operacional deve utilizar o FSFÍZeÃ'/'S e o FÍZeS3/s-
temÃ'f'S colho interface de comunicação com o KFS. O FSFáZe/ÍFS. como visto na seção anterior:
serve para comunicação e invocação de operações que envolvem arquivos, diretórios e ligações
simbólicas. O FáZeSystemÃ'FS, entretanto, tem operações referentes ao sistema de arquivos como
um todo. A operação de inicialização e ilastanciação (mou7zt) do sistema de arquivos, além do
deslizamento e remoção do sistema de arquivos, são funções implementadas no F{ZeSystemÃ'FS.

A integração com o gerenciamento de memória, que também envolve a escrita e leitura de blocos
e páginas. está concentrada na classe f?ZockCache. Como pode ser visto na tabela 2.1. cada um
dos três ambientes apresentados possui uma versão de classe que extende a interface básica do
BlockCache (BtockCacheTools, BlockCacheK42 e BlockCacheLinul ).

Além dos dois serviços essencias (o VFS e o gerenciamento de memória), alguns outros serviços
mais simples, não ilustrados nos diagramas, também foram necessários. Exemplos deste tipo de
serviço são: serviço de travam (Zocks), semáforos, acesso a informação sobre dispositivos de armaze-
namento de dados, etc.

@

2.12 Linux
Na criação da camada de comunicação com o núcleo do Linux com o KFS: dois pontos concen-

traram a maior parte do esforço e tempo gasto (e quantidade de linhas dos arquivos no sub-diretório
os -lj--x/) :

e Falta de apoio a código Ci++ no núcleo do Linux

© Diferenças essencias entre as estruturas base no VFS do K42 (que por consequência são
as estruturas base do próprio KFS) e no VFS do Linux. Etn particular, os modelos de
gerenciainento de memória são completamente distintos.

Nesta seção iremos descrever em detalhes os desafios enfrentados para compilar e executar o
KFS no Linux e as soluções utilizadas.

2.12.1 Modelo de comunicação com o núcleo

Um aspecto interessante do porte do KFS para o Linttx é blue: como dito anteriormente: o KFS
é completamente escrito em C++. O Liilux: por política da comuilidarle de desenvolvedores: é
escrito em sua maioria em C e possui uma pequena parte ein linguagem cle nitl(luin&\. Além disso: o
Linux não possui unia illfra-estiutlu'a adecluada para t\dirão de código Ctt a seu núcleo. De fato:
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diversas palavras reservadas de C+t são usadas como nome de identificadores: como as palavras
new, delete, class, private, etc. Ademais, o mecanismo de ligação (oóject ZinkÍrzg) existente no Linux
também não suporta a ligação de arquivos objetos C-h+

Entre os desenvolvedores do núcleo do Linux, é bastante aparente o sentimento e discurso contra
fazer modificações no núcleo para melhor apoiar código (ou mesmo módulos) em Ct+. O seguinte
texto, retirado do The Zánuz-teme/ maíZáng Zãs PUQ (http://www. tux.org/lknl/#s15-3), ex-
pressa com relativa precisão os pontos de vista da maioria dos desenvolvedores do núcleo do Linux:

3. Why don't we rewrite the Linux kernel in C++?
© (Andrew D. Balsa) Again, this has to do with practical and theoretical reasons. On the practical

side, when Linux got started gcc didn't cave an efficient C++ impleinentation, and some people
would ergue that even today it doesn;t. Algo there are many more C programmers than C++
progra)nmers around. On theoretical grounds, examples of OS's implemented in Object Oriented
languages are rare (lava-OS and Oberon System 3 come to mind), and the advantages of this
approach are laot quite clear cut (for OS design, that is; for GUI implementation KDE is a good
example that C++ beats plain C any day).

(Rolger E. 'WolH') in the dark old days, in the time that nlost of you hadn't even heard of the
word "Linux", the kernel was once inodified to be compiled under g++. That lasted for a few
revisions. People complained about the performance drop. It turned out that compiling a prece
of C cede with g++ would give you worse cede. It shouldn't have made a difference, but it did.
Been there, dome that.

+

e (Rolger E. Wolíf) Today (Nov-2000), people claim that compiler technology has improved se
that g+t is not longer a worse compiler than gcc, and se feel tais issue should be revisited. In
fact, there are tive issues. These are:

Should the kernel use object-oriented programming techniques? Actually, it al-
ready does. The VFS (Virtual Filesystem Switch) is a prime example of object-oriented
programming techniques. There are objects with public and private data. methods and
inheritance. This just happens to be written in C. Another example of object-oriented
programming is Xt (the X Intrinsics Toolkit), algo written in C. lrVhat's important about
object-oriented programming is the techniques: not the languages used.
Should the kernel be rewritten in C++? This is likely to be a verá bad iclea. It would
requere a very large amount of work to rewrite the kernel (it's a large prece of cede). There
is no point in just compiling the kernel with g+-F and writing the odd funct.ion in C++: this
would just result in a confusing mix of C and C++ code. Either the kernel is left in C, or
it's al} moved to C++
To justify the enormous eH'ort in rewriting the kernel in C++. significant gaios would lleed
to be demonstrated. The obus is clearly o]] whoever watts t.o push the rewrite to C+t to
show suco gains

Is it a good idea to write a new driver in C++? The short answer is no. because
there isll't any support for C++ dri\:ers in the kernel

Why not add a C++ interface layer to the kernel to support C++ drivers? Tule
short answer is whX' bother sílica tl)ere ares t any C-r+ drivers for Linux. However. if .vou
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are bom enough to consider writing a driver in C++ and a support laser, be aware that
tais is unlikely to be well received in the community. Nlost of the kernel developers are
unconvinced of the merits of Cl-+ in general, and consider C++ to generate bloated cede
Algo, it would result in a confusing mix of C and C++ cede in the kernel. Any C+-+ code in
t.he kernel u,ould be a second-class citizen, as it would be ignorecl by nlost kernel developers
when changes to infernal interfaces are made. A C++ support layer would be frequently
be broken by such changes (as whoever is makillg the changes would probably not bother
fixing the C++ code to inatch), and teus uould requere a st.rong comnlitmellt from someone
to regularly maintain it.

Can we make the kernel headers C++-friendly? This is the first step required for
supporting C++ drivers, and on the face seems quite reasonable (it is not a C++ support
layer). This has the problem that Ct+ reservei keywords which are valid variable or field
nomes in C (suco as private and new). Teus, C++ is not 100% backwards compatible with
C. In efTect, the C+--P standards bodies would be dictat.ing what variable names we're allowed
to cave. From post behaviour, the C+-F standards people have not shown a commitmellt ta
100% backwards conipatibility. The tear is that C++ will continue to expand its claim on
the namespace.
Tais would generate an ongoing maintenance burden on the kernel developers
Note that someone once submitted a patch which performed tais "cleaning up" . It was 250
kB in dize, and was quite invasive. The patch did not generate muco enthusiasm.
Apparently, someone has had the temerity to label the above paragraph as "a bit fuddy"
So Erik Nlouw did a short back-of-the-envelope calculation to show that searching the kernel
sources for possible C++ keywords is a nightmare. Here is his calculation and colnments
(dotes Apri], 2002):

% find /usr/src/].inux-2.4. 19-pre3-rmap12h -narre "'F . [chS] " ]\
xargs cat ] wc -].

4078662

So there's over 4 nil-lion lhes of kernel source. Let's assume 10%
is comments, $o there's about 3.6 mi]]ion ].i.nes left. Each of tbbose
lhes bas to be cbecked for C++ keywords. Assume that you can da
about 5 seconds per lide (very optimistic) , work 24 hours per day,
and 7 days a week:

5 s l tour
3600000 1i.nes + ------ +

].ine 3600 s

l day l week
= 29.8 weeks

7 days24 hours

Sounds like a nightmare to me. You can automate large parta of tais
but you'll need to frite a 'Fvery'p intel-ligent search-and-replace
pool- for that. Better use that time in a more efficient way by
].earning C.

Note t.hat thãs is the time re(luired to do a proper manual audit of the cede. You could cheat
and sorgo t])e auditing process. ;illd instead just (oinpile with C++ and hx all conlpiler

53



DCC-lXIE- USP CÂPITUL02. ESTRUTRURA DOKFS

errors, figurino that the compiler can do most of the work. Tais would still be a major
effort, and has the problem that there may be uses of some C++ keywords which don't
generate a coinpiler error, but do generate unintended cede. In other words, introduced
bugs. That is not a risk the kernel developnient community is prepared to take.

Nly personal view is that C++ has its merits, and makes object-oriented programming easier.
However, it is a more complex language and is lesa mature than C. The greatest danger with
C-+ -F is in face its power. It seduces the programmer, makilag it much easier to xx'rite bloatware.
The kernel is a criticam prece of code, and musa be mean and fast. We cannot afTord bloat. l
think it is fair to say that it takes more skill to write eMcient C++- code than C bode. Not every
contributer to the linux kernel is an uber-guru, and teus will not know the various tricks and traps
for producing eMcient C++ cede

+ (Rolger E. Wolff) Finally, while Linus maintains the development kerilel, he is the olhe who
nlakes the final cala. In case there are any doubts on what his opinion is, here is what he raid in
'21 }1 }4 '

In jact, in Ltnlm \oe dtd try C++ once alreüdU, bück in 1992.
It sucks. Trust me urittng kernel corte in C+-+ is Q BL00DY STUPID IDEM
The fcLct is, Cl++ compilers üre not tlustuoTthy. They mete euen uorse Lll 1992, but some funda-
menta/ /acta àquem't cAanged:

Lhe whole C++ eTceptton handting thing is jundamenl,al\U brokeTt. Tt's -especiallU. brokeb
for kemtels.

ürzg/ compl/er or Zanguage traí /íkes to A de tAzngs /{ke mem07g al/ocaéiorzs be/tznd tour pack
3usl, à.svt't ü good chotce jor Q kemtet.

Uou cü,« ur\te object-orieTlted corte (useful lor $tesUslexns etc) -n C. watt«out. the crap thüt

In general. I'd say that ünybodb \oho deszgns his kernel modulem for C++ is etther

la) tooktng Jor problema

(b) Q C++ bzgot thüt cün:t see tuhüt he ts wrlttng ts really just C altura
Íc) uas giuen an üss'igTtment in CS class to do se.

Feet jree lo mare up (d)

Apesar da falta de apoio e illfra-estrutura para código C++ no núcleo do Linux, existem alguns
n ódu/os (não padrões) escritos ein C+t. Os poucos módulos que encontramos escritos em Ct+
para o núcleo do Linux usam o modelo de re-escrever os di'ç'ermos cabeçalhos utilizados para serem
compatíveis com a linguagem C t-+. Isto envolve renomear variáveis e atributos que casam com
palavras reservadas do C-++, tais como ::, new, delete: namespace: class, etc.

Um desses módulos é o projeto The C/áck .V/oduZar RotzÍer Prolect IKohler et a1.. 20001 de-
senvol\ido ilo \lIT. Esse projeto investiga a construção de software f]exí\e] e configui'aTeI pala
roteadores. Os módulos empregados no espt\ço do núcleo são feitos enl C+ t. e usam a metodí)iogia
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de re-escrever os cabeçalhos utilizados pelo código do módulo.
Achamos que essa metodologia, entretanto; seria inadequada para o KFS. Lembrando ao leitor.

um dos nossos principais objetivos era a construção do KFS no Linux da forma menos intervenci-
onista possível: idealmente, gostaríamos que nenhuma modificação fosse necessária no núcleo do
Linux. Para fazer com que o KFS fosse apenas um módulo adicional (como é possível fazer com
quase todos os outros sistemas de arquivos do Linux), teríamos que utilizar outro modelo para
comunicação do KFS com os serviços do núcleo do Linux.

Para implementar essa interação de forma elegante escolhemos uma separação de código forte-
mente baseado no código do Usei Hoje Lánuz IDike, 20001. O Usei Made J,{nuz (UML) é um porte
do Linux para uma nova arquitetura - o próprio sistema operacional Linux: isto é, é um porte do
Linux cujas chamadas de mais baixo nível não dependem de uma máquina. mas sim de chamadas ao
sistema operacional Linux. Na prática isso resulta em uma máquina virtual que simula a execução
do Linux como uma simples aplicação (em espaço de usuário).

Na versão anual do UN/IL (que dá suporte ao Linux 2.4.z e 2.6.#), existe a necessidade de separar
código do núcleo em si, e código destinado a ser executado pela biblioteca padrão C em espaço de
usuário. Isso ocorre pois muitas interfaces da biblioteca padrão C e do núcleo são incompatíveis.
A comunicação ocorre via interfaces e estruturas definidas especificamente para o U\ll, que são
comuns às duas partes do seu código - a da biblioteca padrão C e do núcleo

O porte do KFS ao núcleo do Linux pode ser comparado ao UML no sentido que possui duas
"partes" incompatíveis. Uma parte pertencente ao K42, escrito em Cl- + e dependente de interfaces.
classes e estruturas de dados lá definidos, e o código do Linux, escrito em C, e com suas próprias

erfaces e estruturas de dados. A comunicação entre essas duas partes foi feita com um pequeno
código definindo interfaces e estruturas comuns às duas partes do sistema.

Essa abordagem de envolver o KFS por uma camada de comunicação é bastante interessante
pois permite o uso do KFS com poucas alterações, e permite com que a atualização do código seja
feita de forma trivial.

Um pequeno exemplo do fullcionamento dessa camada de comunicação (chamamos de camada
especíâca a sistema operacional) pode ser observada com a implementação de trevas (/ocksl no

No K42, um dos serviços de trevas é desenvolvido por uma classe chamada BLock. A interface
dessa classe (definida no arquivo ]-ib/l i.bc/sync/BLock. H do K42) é:

c].ass BLock {
publ-j.c:

void acquireo;
vota re].easeo;
uvas tryAcqui.reo;
uvas- i.sLockedo ;
voi.d ini.t o ;

}

Para a implementação de tal serviço ]lo LintLx: achamos (lue se del,erii\ fazer liso da estrutura
síruct selnapàore do Linttx. Entretanto. o cabeçalho do semaphore ((lue tain})éi]] inclui sua inlple-
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inentação), inclui diversos outros cabeçalhos que são incompatíveis com o compilador C+4- (em
sua maioria, pelo uso de identificadores reservados).

Para esse caso, usamos a seguinte estratégia: definição da classe B.Look específica ao Linux (na
tabela 2.1 está em os-linux/sync/BLock.H) com o seguinte conteúdo:

#include <sys/BasicTypes.H>
#inc].ude <KFSDebug.H>

extern "C" {
dize.t sizeC)fLinuxSemapbore(void) ;

void newLínuxSemaphore(voi.d usem) ;

voi.d acquireLinuxSemaphore(void usem) ;

void releaseLinuxSemaphore(voi.d usem) ;

int tryAcquireLínuxSemaphore(vota ,usem)

int isLockedLinuxSemaphore(vaia usem) ;
}

class BLock {

vota 'ploçk;
public:

online voi.d acqui.reo{
acquireLinuxSemaphore(look)

}

in].ine vota re].easeo{
rel-easeLinuxSemaphore(]-ock) ;

}

in].ine uvas. tryAcquireo '[ // returns l if rock gotten, 0 if not
return tryAcquireLinuxSemaphore(lock) ;

}

inl-ine aval isLockedo {

return isLockedLinuxSemaphore(rock)
}

in].ine vota mito {
newLinuxSemapbore(].ock)

}

BLocko {

rock = A]]ocG].oba]Padded: : al-loc(sizeOfLinuxSemaphoreo) ;
}

BLocko {
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A[[oçG[-oba]Padded : : free(]-ock , sizeOfLinuxSemaphoreo)
}

Observe os métodos definidos colho extern ''C". Esse métodos estão definidos em \lm outro
arquivo, escrito puramente em C, e compilado (om o compilador C. Exemplos desses métodos. são:

/+
+ Lock inp].ementation!
+/

#i.nclude <asm/semaphore.h>

inlíne dize.t
sizeOfLinuxSenaphore(vaia)

return sizeof(struct semaphore)
{

}

in].ine vaia
newLinuxSemaphore(struct semaphore 'usem)

ini.t.Mti'rEX(sem) ;

{

}

in].ine vaia
acquireLinuxSemaphore(struct semaphore usem)

down(sem);
{

}

online vaia
releaseLinuxSenaphore(struct semaphore +'sem)

up(sem);
{

}

// returns l if look gotten, O if not
in].ine int
tryAcquireLinuxSemaphore(struct semaphore 'usem)

return (Idown.try.Lock(sem));
{

}
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online int
isLockedLinuxSemaphore(struct semaphore 'usem)

return(atomic.read(&sem->count) l= 1)
{

}

Observe que esses métodos são apenas envólucros (wrappers) para os procedimentos do núcleo
do Linux. Em geral, esse tipo de serviço pode ser oferecido ao KFS (ou qualquer módulo C++.
na verdade), usando essa técnica simples. Em geral, os métodos usados como envólucros não têm
mais do que algumas poucas linhas.

Durante o processo de ligação final do módulo, os dois arquivos objetos (o arquivo objeto gerado
do código C++, e o arquivo objeto gerado pelo código C) são ligados juntos. Desse modo, todos os
símbolos de métodos são resolvidos. e o módulo consegue usufruir dos serviços do núcleo do Linux.
sem ter que redefinir ou re-escrever nenhum cabeçalho de código do núcleo do Linux.

2.12.2 Restrições do Cl++ no núcleo do Linux

Apesar do sucesso no desenvolvimendo do KFS no núcleo do Linux, é interessante salientar
que existem restrições com relação ao uso de Cl++ no núcleo do Linux. Nessa seção descrevemos
algumas dessas restrições.

Objetos C++ são diferentes dos objetos C em uma série de aspectos. Objetos C+-F necessitam
de uma biblioteca externa para o suporte de checagem de tipo em tempo de execução, e para a
utilização de exceções. Essa biblioteca (a libgcc, no caso do compilador GCC IProject. 20041) é
escrita em nível de usuário e portanto depende de chamadas ao sistema, e portanto de um sistema
operacional.

O desenvolvimento de exceções C+t em um núcleo de sistema operacional, à primeira vista.
é uma tarefa muito complicada. Um mecanismo para a entrega de exceções teria que ser imple-
mentado. Esse mecanismo seria especialmente complicado de arquitetar: levando em consideração
que o código sendo executado no núcleo pode ser o tratamento de uma interrupção ou exceção de
hardware; ou então um código de baixo nível, aonde interrupções e exceções de hardware estão
desligadas. Além disso, um mecanismo de entrega de exceções ]lo núcleo de um sistema operacional
implicaria em um alto custo adicional.

Por essas razões, achamos que não é razoá\el fazer a inserção de tais bibliotecas no núcleo de
um sistema operacional. Esses problemas não tiverem que ser ellfrentados no desenvolvimento do
KFS, entretanto, já que o K42 foi desenvolvido sem o uso de exceções: justamente tentando evitar
o custo adicional que esse mecanismo do Cl-+ gera.

O maior problema que enfrentamos no porte foi a definição de construtores e destrutores globais
em C+ t . O scüpÉ fornecido pelo Linux ao ligador cle objetos não suporta construtores e destrua.ores
õnlobais C++

Existem basicamente duas llianeiras do GCCI inlplelnentar construtores e desta\ltores globais
cona formatos cle arcluivos (]ue T)ermitetn o uso de ]lomes de senões mbitrários (colho é o caso do
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ELF ÍLu, 1995i Inc., 20021). Em ambas: basicamente é feito o seguinte procedimento. Cada arquivo
objeto que possuir um construtor ou destrutor global deve adicionar novas seções em seu arquivo
Uma seção, tipicamente chamada de .ctor, é criada com a lista de construtores a serem executados
e outra seção, tipicamente chamada de .dtor, é criada com a lista de destrutores a serem executados.
Na ligação, é acumulado em uma lista o conteúdo dessas seções dos objetos envolvidos e criada duas
seções .ctor e .dtor com o acúmulo da lista no binário final.

No caso do compilador C+ + do GCC, o G++. a função responsável por pegar a lista de constru-
tores e destrutores, chamadas de R.LIST.. e ..DTOR.LIST.. respectivamente, e executa-los
é o o.global.ctors e o ..do.global.dtors. Essas funções são disponibilizadas no biblioteca /{bgcc, e
como explicitado acima, não pode ser incorporada ao núcleo do Linux.

A maneira que contornamos esse problema foi usando o segundo mecanismo para suporte a
construtores e destrutores globais. Esse mecanismo constrói as funções ..do-global.ctors e ..do.-
global.dtors dtu'ante a ligação dos arquivos objeto, da seguinte maneira:

Id -o OUTPUT.FILE crtbegin.o crtend.o

O início cla função o-global.ctors está na seção init do 'crtbegin.o' e o restante está na seção
init do 'crtend.o'. O ligador deverá juntar essas duas seções, criando a função completa.

E essa variante que escolhemos usar para podermos suportar construtores e destrutores globais
no nosso código C++. Porém existe ainda uma restrição ao uso desse mecanismo. Ao incorporar
o nosso código diretamente no núcleo, e não como um módulo independente, os construtores são
inicializados em uma ordem insatisfatória. Nosso código para alocução de memória faz uso de
chamadas ao gerenciamento de memória, e portanto requer que este subsistema do Linux já este.ia
inicializado. Isso não ocorre, o que resulta em uma condição anormal para a continuidade da
execução do sistema (no Linux, conhecido como kemeZ panãc).

Para solucionar essa restrição provavelmente seria necessário alterar o "script" de ligação usado
para o núcleo, e faze-lo respeitar a ordem de dependência entre os inicializadores dos diversos
subsistemas.

Na versão atua] do KFS, acabamos eliminando todas as variáveis globais do código. Essa
modificação foi feita para tornar o código mais elegante, e um efeito colateral positivo é que. sem
variáveis globais, não há mais necessidade de implementar apoio a construtores de destrutores de
variáveis globais. Isso significa que, ila versão mais recente, o KFS funciona tanto como um módulo
independente, como compilado inserido diretamente dentro do núcleo do Linux.

2.12.3 Integração com o VFS

A integração do KFS com o VFS do núcleo do Linux foi relativamente simples: depois da
construção da camada de comunicação entre o KFS e o núcleo do Linux. Como visto nos diversos
diagramas da seção 2.10. o objeto principal para comunicação com o VFS do sistema operacional

O VFS do núcleo do Linux: assim comia o VFS de outl'os sistemas operaciollais "padrões
tema uma arquitetura relativamente simples. Defilae-se lulla série de estnituras cle dados básicas
(lue o VFS utiliza tanto para seu funcionamento interno: (quanto para co]nunicação co]J] os diversos
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sistemas de arquivos. Além disso, o sistema operacional define uma estrutura especial do VFS, coi].
tendo apenas apontadores para procedimentos. No caso do VFS do Linux, existem diversas dessas
estruturas especiais, conhecidas como estrutura de L'FS operaÍzons. As estruturas de operações
utilizadas no KFS do Linux são: ' '

e superíoperations Operações básicas para criação: leitura, escrita e destrução de inodes.
além de operações que manipulam o super-bloco são definidas nessa estrutura« 'A defin çãodessa estrutura no KFS é: "'''' '' '""""

static struct super.operations kfs.sops : {
real.incide: kfs.reza.incide,
frite.inode: kfs.wri.te.incide,
de].ete.inode : kfs.de].ete.inode ,
put.super: kfs.put.super
umount.bebia : kf s.utüount.begin ,

frite.super: kfs.frite.super
status: kfs.statfs,
c].ear.incide : kfs.cl-ear.i.Rode ,

e file.operations Essas são operações realizadas sobre arquivos abertos (i.e., arquivos que
têm um descritor de arquivo, um struct file válido). E comum definir um conjunto de
operaç.oes para arquivos comuns, e outro conjunto para diretórios. No KFS, temos as duas
seguintes estruturas deãnidas:

static struct fi.]e.operations kís.fi].e.file.operations = {
real: generic.fi.le.real,
frite: goneric.file.frite,
mmap : generic .f ile.amar ,

fsync : kfs.sync.file ,

static struct file.operations kfs.dir.file.operations = {
read.: generic.real.dir,
readdir: kfs.readdir,
fsync : kfs.sync.file ,

}

Algumas das operações estão definidas de modo a utilizar versões genéricas do Lintux. Essas
versões genéricas muitas vezes utilizam (e requerem) outras operações do idade.operations
ou address-space-operat tons para seu funcionamento correto.

e inode open.ations Aqui são definidas operações sobre os inodes. não exigindo que o inode eln
questão esteja aceito. Exentplos de operações são: create o . linko : rename o : setattro.
etc. Analogamente às operações de ar(ruivos (file operations), é comum definir conjulltos
(liferelltes pala ar(ruivos comuns. diretórios e ligações simbólicas. As tios estruturas (lefillidasno KFS são:
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static

};
static

struct idade.operatíons kfs.file.idade.operations
setattr: kfs.notify.chance ,

{

struct incide.operations kfs.dir.i.nade.operati.ons
crente: kfs.crente,
lookup: kís.lookup,
].ink : kf s.]. ilik ,

tm].ink : kfs.un].ink ,

mkdi.r: kfs.mkdir
redil: kfs.rmdir
mknod: kfs.mlcnod,
symlink: kfs.symlink,
renane: kfs.renome ,

setattr : kfs.nota.fy.chance ,

{

};
static struct i.bode.operations kfs.symlink. incide.operations

readl:ink: kfs.readlink,
rali-ow.link: kfs.follow.link,

{

}

e address.space-operations Essa classe contém as operações utilizadas para comunicar com
o sistema de gerenciamento de memória do núcleo do Linux. Operações como leitura de
blocos de arquivos em páginas, escrita de páginas sujas a disco, etc, são implementadas
aqui. Em geral, essas operações são opcionais, e só requeridas para sistema de arquivos
que implementaln a funcionalidade de mmap o , e/ou utilizam métodos genéricos do núcleo do
Linux para leitura e escrita de blocos de arquivos.

Como visto acima, o KFS de fato utiliza funções genéricas do VFS do Linux no file.o-
perations. Essa funções genéricas fazem uso das operações definidas para espaço de en-
dereçamento, definidas aqui:

static struct address.space-operations kfs.file.idade.aops
readpage: kfs.readpage,
writepage: kfs.writepage.
prepare-frite : kfs.prepare.frite,
commit.vri.te : kfs.connit.frite,
sync.pane: block.sync.pane.

{

};

Definidos esses colljLmtos de operações, a próxima etapa eln corretamente implementar o KFS
para o VFS do Lintrx é utilizar as estruturas pré-definidas do VFS. A maior disparidade entre o
KFS e o Linux está ilo fato de que o objeto básico para operações sobre arqui\os é a estrutura
iilode. definida da seguinte forma no Linux 2.4:
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struct inode {

struct ].ist.head
struct ].ist.head
struct list.head

i..hash;
j..].ist;
i.dentry;

struct ].ist.head
struct ].ist.head

i.dirty.buffers;
i.dirty.data.bufíers

unsigned ].ong i.ino;
atomic.t Í .court ;

kdev.t i.dev;
umode.t i.Bode;
n].ink.t i.n].ink;
uid.t i.uid;
gid.t i.gid;
kdev.t i..rdev;
].off.t i.dize;
t ime.t í .at ime ;
tizüe.t i.ntine;
tírüe.t i.ctíme;
unsigued int i.b].kbits;
unsigned ].ong i..b].ksize;
unsigned lona i.blocks;
unsigned ]-ong i.versíon;
struct semaphore i.sem;
struct senaphore i.zombie;
struct incide.operations +i.op;
struct fiJ-e.operations +i.fop; /'p formei ->i
struct super.block +i.sb;
watt.queue.head.t i.watt;
struct fi.]e.].ock +j..f].ock;
struct address.space 'ki-mapping ;
struct address.space i.data;
struct dquot +i.dquotIMAXQUOTAS] ;
/+ These three should probably be a union +/
struct list.bead i.devices;
struct pape.incide.indo 'KI.pape;
struct b].ock.devíce #i..bdev;
struct cear.device +i.cdev;

op'>default.fi.le.ops +/

unsigned ]-ong

struct dnoti.fy.struct
í.dnotify.mask; /+ Directory notify events +/
+i.dnotify; /+ for directory notifications +/

unsigned ]-ong i.skate

unsigned int i.íl-ags;
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unsigned cear i.rock

atomic.t
unsigned int
..u32
union {

i.writecount ;
i.ater.í].ags;
i.generation;

struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
struct
vaia

mínix.incide.tufo
ext2.incide.indo
ext3.idade.trio
hpfs.i.Rode.indo
ntfs.i.Rode.indo
msdos.inode.indo
tumsdos.idade.tufo
i.se.inode.tufo
nfs.inode.i.nfo
sysv.incide.tufo
aífs.idade.indo
ufs.inode.indo
eís.incide.indo
romãs.incide.indo
somem.inode.tufo
cada.idade.indo
smb.idade.indo
hfs.i.Rode.tufo
adfs.incide.indo
qnx4.idade.indo
reiserfs.incide.mfa
bfs.incide.indo
udf.inode.indo
ncp.idade.i.nfo
proa.incide.indo
socket
usbdev.incide.tufo
jíís2.idade.i.nfo

mlnlx.l;
ext2.i;
ext3.i;
bpfs.i;
ntfs.i;
msdos.i;
umsdos.i ;

isofs.i;
nfs.i;
sysv.z;
afãs.i.;
uf s.i ;
efs.i;
ramas.i;
somem.i ;

cada.i;
smbfs.i;
bfs.i;
adfs.i;
qnx4.i;
reiserfs.i;
bfs.i;
udf.i;
ncpfs.i;
proa.z;
socket.í;
usbdev.i;
jffs2.j.;
'kgeneric.ip

} u;

Essa estrutura de inode do núcleo do Linux, possui, basicamente. três tipo de campos

l Atributos do arquivo: tais como i..bode. i-nl i.nk: i ui.d, i..ati.ne: etc. E nesses campos blue
tipicamente são empacotadas as informações devolvidas pela chamada ao sistema stat o ao
espaço de usuário.

2. Campos a serem usados especificamente pelo VFS do Lintu. Esses canapos tais como
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Espaço de usuário

Núcleo Linux
writeO

Camada comunicação
KFS

kfs.commlt.writeo

Núcleo KFS

Figura 2.14: Ilustração da chamada de sistema wri.te o atravessando as diversas camadas do KFS
executando no sistema operacional Linux.

i-dirty-buffers, i.sem, i.napping, tipicamente não devem ser manuseados pelos sistemas
de arquivos, e nem acessados pelo espaço de usuário.

3 Campos a serem usados pelo próprio sistema de arquivos. Esse tipo se concentra na união
u. Pela listagem acima, podemos ver que diversos tipos de sistemas de arquivos do Linux
possuem dados privados.

A maneira que adoramos para integrar o KFS com o núcleo do Linux foi justamente \utilizar o
campo "privado" do inode: para manter dados sobre o KFS. Especificamente: na união u acima.
existe um apontador genérico (Doía) chamado generic-i.p. Utilizamos esse apontador genérico,

que nunca éco.cado :por nenhum código doonúcleo do Linux, para armazenar uma referência ao
Com essa referência opaca, é fácil invocar íu diversas operações cla interface do F'SF'áZeÃFS:

basta especificar o método a ser invocado, passando também a referência opaca.
Para exemplificar: vamos brevemente simular a operação de escrita a arquivo (chamada ao

sistema writeo) descrita ein detalhes na senão 2.10.4. A figura 2.1-1 ilustra as cli\farsas camadas
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envolvidas nessa chamada. Também iremos descrever partes relevantes do código.
Ao receber uma chamada ao sistema frite o feita por uma biblioteca ou aplicação em espaço

de usuário, o Linux repassa a chamada ao sys-writeo do VFS. O sys.wri.teo, no núcleo do
Linux 2.4, se resume ao seguinte código (definido no arquivo fs/read.frite . c):

1 asnilinkage ssize.t sys.frite(unsigned int fd, canse cear 'k buf, dize.t court)
2 {

6 ret = -EBADF;
7 fi].e = fget(fd);
8 if (fi.].e) {

9 if <fi].e->f.Bode & FMODE.FRITE) {

10 struct i.nade +inode = fi.le->f.dentry->d.idade ;
11 ret = locks.verify.área(FLOCK.VERIFY.FRITE , i.Rode
12 file->f.pos, caunt) ;
13
14
15
16
17
18
19 }
20 if (ret > O)
21 dnoti.fy.parent(file->f.dentry , DN.MODIFY) ;
22 fput(file);
23 }
24 return ret;
25 }

3
4
5

}

ssize.t ret;
struct file 'k fi].e;

if (!ret) {

ssize.t (+write)(struct file 'k, canse cear +, sine.t, loff
ret = -EINVAL;
if (fi.le->f.op && (unte = file->f.op'>write) != NULL)

ret = frite(file, buí, court, &file->f.pos) ;

.t +)

}

Perceba que na linha 16, a operação wri.teo está sendo adquirida da estrutura de funções
(fil-e.operati.ons) do arquivo em questão. Para o caso do KFS, utiliza-se o método generic.fi.-
le.writeo do próprio VFS. No código do generic-file.writeo(muito grande para expor aqui),
eventualmente temos a chamada (no arquivo mm/fi-l-emap . c):

status mapping'> a.ops'>c ommit .writ e(fi].e pane offset offset+bytes);

No caso do KFS. commit.frite está definido como kfs-commi.t.frite o . Esse ]laétodo, que faz
parte da camada de comunicação com o VFS do Linux. é um procedimento no estilo de envólucro
com visto anteriormente (definido no arquivo fs/kfs/os-linux/Li.nuxVFS . c):
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1 static ínt
2 kfs.commit.frite(struct file 'kfile, struct pane 'kpage,
3 unsigned fron, unsigned to)

5
6
7
8
9
10

11
12

Í3
Í4
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25 }

struct incide +inode = pane->mapping->host ;

loff.t pos : ((loff.t)pane->index << PAGE.CACHO.SHIFT) ;
int erros;

if ( (errar = Kfs.writeBlockPbys(idade->u. generic.ip ,

(uvas)pane.address(pane),
kfs.real.idade(incide);
return errar;

to, pos))) {

}

// possibly update the file size
i.í (pos+to > idade->i..dize) {

inode->i.dize : pos+to;
idade->i.b].ocks = ALIGN.UP(pos+to , OS.BLOCK.DIZE)
mark.inode.dirty(incide);

/ OS.SECTOR.SIZE

}

inode->i.sb->s.dirá = 1;

return O;

Essencialmente, a chamada da linha 9 é responsável por iniciar o procedimento dentro do núcleo
do KFS. O primeiro parâmetro, como descrito anteriormente, é um apontador genérico em que se
guarda a referência para o FSFÍ/eÃ'FS. Essa chamada é "desempacotada" em código C-F+, mais
precisamente, no arquivo Li.nuxFileSystemKFS . C:

1 extern "C" {

2 Kfs.wri.teBlockPhys(FSFi]eKFS 'KfsFi]-e , uva]. paddr, uvas-32 length,3 uvas.32 offset)

5 return -(.SGENCD(fsFile->writeBl-ockPhys(paddr , length, offset)))
6
7 }

\'eja cine; simplesmente muda-se a assinatura cla função Kfs writeBlockPhys de modo (lue o
primeiro al'guinellto da função seja uin objeto F'SF'plZeÃ'FS. Como esse é iim E\r(ruivo compilado
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com o compilador C++, é possível acessar a referência como um objeto e não apenas como um
apontador opaco.

O resto do código está quase que completamente auto-contido no núcleo do KFS e segue a
seqüência descrita na seção 2.10.4, e diagrama 2.13. A única parte que ainda envolve o Linux é o
processo de escrita da página suja. Essa parte será descrita na próxima seção (2.12.4).

Uma nota interessante é sobre o uso do extern "C" envolvendo a função. E necessário declarar
essa função do tipo "C", devido ao fato de que esse método é usado pelo código compilado com o
compilador C (no método kfs-commit.frite o da camada de compatibilidade). Isso significa que
o nome do símbolo da função, para poder ser resolvido posteriormente, não poderá ser mangZed
(codificado). Isto é, como a linguagem C++ permite o ouerZoadíng de nomes de funções (que é a
definição de duas funções com assinaturas distintas, porém com o mesmo nome), os compiladores
criam um nome de símbolo codificando o nome do ob.feto, função, parâmetros, etc. Essa codificação
é feita de uma forma inteiramente diferente em C e C++. Dessa forma, sem a atributo extern
"C" o nome de símbolo criado pelo compilador C++ não vai coincidir com o símbolo criado pelo
compilador C, e a ligação dos objetos falharia.

2.12.4 Integração com o gerenciamento de memória

A integração do gerenciamento de memória do Linux, apesar de envolver um número pequeno
de linhas, foi uma das tarefas que mais consumiram tempo no prometo. Ao contrário do VFS, o ge-
renciamento de memória e o sub-sistema de E/S do núcleo do Lintux não são implementados usando
um modelo orientado a objetos, ou mesmo, modularizado. Além disso, os métodos genéricos de
ITianipulação do pago-cacho, que são usados para leitura e escrita a disco, não são utilizáveis no
KFS, pelo modelo que o KFS segue. A solução que adotamos foi a de implementar métodos, na
camada do KFS/Linux, que manipulam o bu.#br-cacho e o pago-cacho diretamente. Essa imple-
mentação consumiu muito tempo pois envolveu o aprendizado de uma grande parte do sistema de
gerenciamento de memória do Linux, e envolveu muito trabalho na busca de erros causados pela
implementação desses procedimentos de manipulação direta dos cacàes do núcleo do Linux.

Nessa seção iremos ilustrar algumas das características do KFS que o deixa incompatível com os
métodos genéricos de manipulação de páginas a blocos utilizados pelos outros sistemas de arquivos
do Linux. Além disso, brevemente descrevemos parte da solução adotada.

Para o entendimento dessa seção, iremos definir, muito brevemente, alguns conceitos do geren-
ciamento de memória do núcleo do Linux ('ç'ersão 2.4).

Pct ge- ccLche

O pago-cacho do Linux é um cac/ze que gerencia páginas de dados de inodes dos diversos sistemas
open'acionais. De fato. as páginas de cada inode são ]nantidas numa tabela própria na estrutura de
espaço de enderaçamento associado (struct address-space) ao inode. Existem diversos métodos
disponíveis ao resto clo código para o manuseio dessas páginas. Uma observam:ão importante é que
corno o sache-cacau é indexado pelo dlipla < idade: número (la página >: todos os métodos clo
pa.ge-caca.e exigem iim iilode válicto (omo parâmetro. ou sna estrutura de espaço de endeieçalneilto.
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Bu#er- coche

O btz#er-cacho do Linux é um outro cacho que também gerencia páginas, mas é ligeiramente
diferente do pape-cacho descrito acima. No bu#er-cacho a estrutura de dados principal não é a
página em si, mas sim uma estrutura chamada buffet.head. Simplificando um pouco a estrutura:
os buffet-heads contém dois membros: uma página de memória (podendo, ou não, estar também
no pago-cac/ze)l e, um "endereço em disco" (i.e., um dipositivo e uma posição no dispositivo) da
localização dessa página em disco. O b'u#er-cac/ze, então, gerencia esses bufferlieads comumente
sendo agendados para escrita ou leitura dos dados em disco/memória.

Sistemas de arquivos do Linux, em geral, utilizam esses dois cachos da seguinte maneira. Para
dados de arquivos, as páginas dos arquivos ficam, num estado estável, no pago-cac/ze. Quando
é necessário efetuar uma operação de entrada/saída (leitura ou escrita), aí é necessário criar um
buffet-.head para tal página, especificando o local do dispositivo para efetuar a operação de leitura
ou escrita. Finalmente, é necessário agendar a operação desejada. O ato do agendamento no código
de gerenciamento de memória do Linux acaba por inserir o buffer-.head criado no bu.Üer-cacho,
que o gerencia, em conjunto com todos os outros buffet-beads do sistema. Logo que a operação é
satisfeita. o buffer.head pode ser removido, caso o sistema de gerenciamento de memória queira
ou precisse recuperar memória para outras atividades.

Existe ainda outro uso do btz#er-cacho feito pelos sistema de arquivos: o acesso a blocos de
meta-dados. Esse tipo de página não "pertence" a um incide e, portanto, não comporta ser inserido
no pago-cacho. Nesse cenário o sistema de arquivos faz requisições ao bl!e#er-cacho, especificando o
dispositivo, e posição do bloco. O btz#er-cacho primeiramente proctu'a para ver se a página está na
sua tabela de hash, ou se deve realizar uma operação de leitura para reaver a página. Ao final da
operação, o btz#er-cac/ze devolve a página para o sistema de arquivos, que então pode manipula-la
normalmente. O procedimento para limpar a página (escrevo-la a um bloco do disco) é análogo.

Uso dos cachos no KFS

No KFS, como descrito anteriormente, a camada independente de sistema operacional exige a
implementação de um Z?rock(sache especializado ao sistema operacional em questão. Para o Linux,
implementamos o BZock(7ac/ze de modo extremamente simples, pois queríamos utilizar ao máximo
a implementação de cachos já existente no Linux. No mesmo espírito do oferecimento de outros
serviços no Linux, a maior parte do código do BZockCache consiste em métodos-elavólucros para
procedimentos já existentes no Linux.

A exceção a essa regra é um conjunto bem pequeno de métodos: que demoraram muito a serem
aperfeiçoados, e exigem a manipulação direta das estruturas do pago-cacho e b?l#er-cacho.

Primeiramente: para a manipulação de páginas de dados de arquivos (páginas do Faca.e-cac/ze),
o KFS consegue utilizar o pape-cacho. Isso é possível já que os métodos do VFS de escrita e leitura
de dados recebem a estrutura de página (struct pane) completas (com a estrutura de inode e
espaço de endereçamento). Essa estrutura é passada ii:Lternamente ao KFS (veja, como exemplo: o
código kfs-commit.writeo . descrito na seção 2.12.3: na linha 10 vê-se que o endereço da estrutura
da página é passada ao KFSI. O BZockC'acbeLvlri.u:: ao receber a invocação cle escrita da página
(com a posiç:ão do bloco em ctisco e a referência pari\ t\ estrutul'a de página clo Linuxl. in\.,oca uin
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método na parte C da camada de comunicação com o VFS do núcleo do Linux.
Em um sistema de arquivos do Linux padrão, seria possível nesse momento simplesmente re-

passar a chamada em questão para um método genérico do gerenciamento de memória do Linux,
tal como o método block.writeiull.pane o ou block-readlull-pane o . Esses métodos fazem
o procedimento de criação do buffer-head, conectam o bufferliead com a página e a localização
do bloco em disco, e agendamento da operação de E/S.

Infelizmente, esses métodos não podem ser utilizados no caso do KFS, pois exigem que o sistema
de arquivos forneça a imp]ementação do método get.b]ocko . O método get.b].ock( ) é um método
que, dado um inode e um o#set (distância ao início do arquivo), fornece a posição no dispositivo,
onde a página deve ser lida/gravada. O problema no caso do KFS, é que não existe esse tipo de
método na interface que estabelecemos. Durante a requisição de escrita de uma celta página, o
posicionamento do bloco já é determinado pelo PSO, e entregue ao BiockCache.

Para contornar esse problema, desenvolvemos, no próprio KFS, métodos similares ao blo--
ck.frite.full-pageo e block.frite-read.pageo . Isto é, criamos o buffer--head, conectamos
m estruturas apropriadas e inicializamos o processo de E/S. Um pedaço desse código est.á exposto
a seguir, no caso da escrita de página:

1 SysStatus
2 LinuxBlockWrite(voi.d +data, kdev.t dev

4

5

6

r

int b].ock , int size)

struct buffet.head +bb ;

struct paga 4'pane;

pane : virt.to.pane(data);

[ . . . ]

8
9
10

11
12

13
14

15
!6
17

18
19

20
21
22
23
24

// Pago from the paga coche Great just i-ssue a frite on its beba].f

grites.pane-map++

if (!pane->buffers) {
crente.empty.buffers(pane dev, dize)

clear.bit(BH.New , &page->buffers->b.state) ;

pane'>buffers->b.blocknr = bl-ock;
pane'>buffers->b.state l= (IUL << BH.Mapped)

}

look.buffet(pago->buffers)

set.buffet.async.i.a (pane'>buffers) ;

mark.buffet.uptodate(pane->buffers , !)

mark.buffer.dirty(pane->bufíers) ;
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25

26
27

28
29

SetPageUptodate(pane)

buíf er.insert . i.nade.data.queue(pane->buffers pane'>mapping'>host)

unlock.buffet(page->buffers)

O método de leitura da página também segue modelo análogo, embora ligeiramente mais com-
plexo, pois exige uma verificação de que os buffet-heads da página estão limpos e atualizados,
indicando que a leitura não é realmente necessária, e a página pode ser marcada como limpa
imediatamente.

No caso de gerenciamento de páginas de meta-dados, os métodos do KFS já passaram por duas
versões. A primeira versão, embora funcional, exibia um custo adicional maior. Descrevemos as
duas versões dessa camada a seguir.

O uso de páginas para meta-dados é uma tarefa ligeiramente mais complexa do que páginas
de dados. Na maioria dos casos, as páginas de dados funcionam quase como referências opacas ao
código do núcleo do KFS. O KFS recebe tal referência de um pedido do VFS, e sem toca-la repassa
ao sistema de gerenciamento de memória. No caso de páginas de meta-dados, o KFS certamente
as manipula, lendo dados e escrevendo atualizações a cada consulta ou modiâcação do sistema de
arquivos.

Para um encapsulamento das páginas do sistema operacional, criamos uma unidade no BZock-
(;ache chamada de Z?rock(:acheEnfrg/. Essas estruturas são utilizadas pelo código do núcleo do
KFS, para ler e escrever páginas de meta-dados. No caso do Linux, a primeira versão encapsulava
um bufferliead (com a página correspondente) em um B/ock(-;acàeEnfr . Essa primeira versão,
utilizando os buffet-heads : foi inspirada pela observação dos outros sistemas de arquivos do Linux,
que utilizam diretamente o buffer-head para manipulação de páginas de meta-dados.

Nesse modo, quando uma página de meta-dado é requerida pelo KFS, uma B/ock(;ac/zeErztry é
criada no núcleo do KFS, e um buffet-head é criado no gerenciamento de memória do Linux.

Para evitar que o gerenciamento de memória do Linux se livrasse da página e do buffet-head
sendo acessado dentro do KFS, incrementamos o número de usuários/clientes. Dessa forma,
acabávamos por "travar" a página sendo manipulado. Logo que o código do KFS terminasse
de acessar a página, destruímos o Bloco(;acAeEntr3/ correspondente: e liberávamos o buffet-bead
em questão.

Descobrimos posteriormente que esse procedimento, entretanto, causa um custo adiciolaal insa-
tisfatório para o acesso a páginas de meta-dados. A fonte principal do custo adicinal é a criação
e remoção de objetos tanto do tipo BiockCacheEnfry, quanto da estrutura buffer-head para
cada acesso à página de meta-dado. \luitas vezes, esses dados eram acessados diversas vezes
em sequência, e para cada acesso: a criação (de posterior liberaçãol de uin novo BZockCacbeEn.[zy
era necessária.

O ideal seria conseguirmos manter essas estruturas em inen)ária: até que o gerencialnento de
illemória clo Linnx cluisesse efetuar a recuperação da nleirlória. O problema. entretanto: é que sem
modificação do núcleo do Linux, não existe mecanismo que avise ao sistema de ai(laivos (luanclo o
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gerenciamento de memória deseja recuperar uma determinada página do Z)u#er.cac/ze. Obviamente,
não poderíamos também manter a página travada indeíinitivamente, ou mesmo, adicionar políticas
de liberação de páginas de meta-dados do KFS.

A solução, que foi desenvolvida após um estudo mais aprofundado do gerenciamento de memória
do Linux, é a seguinte. A estrutura de espaço de endereçamento (struct address-space) usada
no pago-cac/ze permite a deâniçao de um método rel-easepageo . Esse método é utilizado pelo
gerenciamento de memória para dois propósitos: notificar ao sistema de arquivos que uma página
está sendo recuperadas e verificar com o sistema de arquivos se ele "permite" a recuperação da
página. Isto é, o valor de retorno do método releasepageo determina se o gerenciamento de
memória do Linux pode terminar o processo de recuperação da página, ou se deve pular essa
página no momento.

Essa era a justamente a funcionalidade que queríamos para o BJockCache do KFS. O único
problema é que releasepageo só está disponível para páginas do pago-cacho, e não do blz#erc-
ache. O que fizemos para solucionar essa questão é, ao invés de usar o btz#er-cacho para manuseio
de páginas de meta-dados como fazem outros sistemas de arquivos do Linux, utilizamos o page-

Como mencionado anteriormente, o Foge-cacau é indexado por uma dupla < inode, número da
página > . No caso de meta-dados, não existe um inode que é dono da página, e também não há um
número "lógico" para a página. Para contornar essa questão fizemos o seguinte truque. Utilizamos
o inode raiz como incide para indexar as paginas de meta-dados, e utilizamos o número do bloco
físico como número lógico da página. Como o idade raiz é um inode "público" (isto é, existe uma
referência acessível pelo super-bloco a este inode), foi possível utiliza-lo nos métodos de acesso às
páginas de meta-dados.

C

2.13 K42

A camada de comunicação entre o KFS e o K42, é, como poderia-se esperar, muito menor do
que a camada de comunicação com o núcleo do Linux. Na tabela 2.1 vemos que a camada de KFS
específica ao K42 é só cerca de 30% do tamanho da camada de compatibilidade com o núcleo do
Linux, em termos de linhas de código.

A razão é que o KFS foi escrito utilizando os objetos e levando em consideração as interfaces
do gerenciamento de memória e sistema de E/S de dispositivos do K42. O que separamos para a
camada de compatibilidade (que, no início, fazia parte do núcleo do KFS) são as funcionalidades
que descobrimos ser incompatíveis com o núcleo do Linux.

Nessa seção iremos descrevemos de forma suscinta a arquitetura do VFS do K42, além aspectos
do gerenciamento de mem(fria pertinentes aos sistema de arquivos. Lembramos que o maior objetivo
do sistema operacional K42 é a obtenção de escalabilidade em máquinas inulti-processadas. X'guitas
das decisões de projeto de arquitetura são baseadas eln princípios que lnaxiinizem escalabilidade
e/ou localidade: justamente para desempenharem melhor em ambientes muita-processados.
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Region

K42 Kernel KFS

Figura 2.15: Ilustração do sistema de gerenciamento de memória do K42

2.13.1 Gerenciamento de memória

O gerenciamento de memória do K42 é significativamente distinto do gerenciamento de memória
do núcleo do Linux. Uma das diferenças principais é que o cacho de páginas de memória não é
gerenciado de forma global, como no Linux. No K42, de modo a evitar estruturas globais, e permitir
processamento independende, os cachos são gerenciados por arquivo. Não é por coincidência,
portanto, que o KFS também segue um modelo de implementação de recursos por arquivo.

Uma visão geral dos objetos do gerenciamento de memória do K42 pode ser visto na figura 2. 15a
Os objetos relevantes para os sistemas de arquivos do K42 são o FCb/l e o FR;

e FCMI - O F'áZe C;ache Manager controla as páginas do conteúdo de um arquivo em memória.
Esse objeto implemente a política !ocas de paginação para o determinado arquivo e implemente
requisições do objeto Regiam para permitir com que o arquivo seja endereçável na memória
virtual do processo.

e FR - File Representatáue é uma representação, dentro do núcleo do K42, do arquivo físico.
Ele se comunica com a implementação externa (e.g., o sistema de arquivos) do arquivo para
a realização de E/S e para outras operações em arquivos.

O K42. como dito anteriormente. é um sistema operacional baseado em núcleo de niÍcrokeme/.
Nele, o sistema de arquiç'o não fica executalldo no mesmo nível de proteção do que o núcleo. Os
sistemas de arquivos têm processos próprios, e se comunicalll com o núcleo por meio de priiniti'ças

cessa figura foi baseada na figura l do u,bibe paper': descrevendo o sistema de gerenciamento de memória do 1<42
em http://vww . resea3'ch . ibn . com/K42/vbite-papers/MenoryMgnt . pdí
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de comunicação entre o núcleo e o processo (no K42 existem duas dessas primitivas básicas; a
Prolecfed Procedure (:aZZ (PPC) e a /éter Process Communãcation (IPC)).

Como podemos ver pela figura, quando é necessário reaver o conteúdo de uma página, ou
limpa-la, o objeto FR realiza um IPC assíncrono ao servidor KFS do arquivo. Esse servidor invoca
o método apropriado do FSf'íZeÃ'FS. Após o término da operação, o servidor KFS manda uma
mensagem via um PPC de volta ao FR avisando que a requisição foi satisfeita.

Uma diferença significativa entre o gerenciamento de memória do K42 e do Linux que afetou
o desenvolvimento do KFS é que, como os cac/zes do K42 são para páginas de dados de arquivos,
não existe uma camada de cacho de blocos de meta-dados. Essa funcionalidade foi completamente
delegada ao próprio sistema de arquivos.

Desse modo, o Z?rock(;ache específico ao K42 é bastante distinto do que foi implementado
no Linux. No BZockCacbeÃ'42 temos, de fato, um cacho real (e não só métodos-envólucros que
redirecionam o código para outras partes do núcleo).

Além de efetuar o cac/ze, é responsabilidade do BZock(;achei'q2 atiçar a limpeza de páginas
de meta-dados sujas. Para tal, foi criado um mecanismo de despertador (TámerEuentBC' na ta-
bela 2.1), que a cada 30 segundos desperta e sincroniza com o disco todas as páginas mais velhas
do que um certo tempo (atualmente configurado para 30 segundos também, como é o caso do
temporizador do núcleo do Linux) .

Uma característica interessante na implementação do BJockC'achei'#Ê? é o uso da estrutura de
dados Z)#ash IAppavoo et al., 2003bl. O DHash é uma tabela de hash distribuída (no sentido de
multiprocessamento) desenvolvida para o K42, e é extremamente escaiável. Sua implementação
segue o modelo de cZusíered oólets IGamsa et a1., 19991, que evita a utilização de trevas globais, e
promove a localidade, permitindo a execução de diversas operações sem a necessidade de consultar
o estado dos demais processadores.

2.13.2 FSLíb
A camada do VFS clo K42 é conhecida como FSZ,ib. Seu funcionamento é bastante diferente do

funcionamento de um VFS tradicional, como o do Linux. Novamente, como o principal objetivo
do K42 é a escalabilidade em ambientes multiprocessados: a construção de objetos representando
o espaço de nomes é feita de forma a promover escalabilidade. A árvore representando o espaço
de nomes dos sistemas de arquivos montados no K42 é implementada de modo a permitir acesso
concorrente eficiente. Além disso, é possível a manipulação, eln parte, de tal árvore sem a neces-
sidade de consultador o estado de outros processos/processadores, assim promovendo a localidade
de dados.

Em relação à comunicação com o KFS, a interação é extremamente simples: já que o FSFá-
íeÃ'/'S estende a interface f'SFÍ/e deânida no FSLzb. Isto é. i:tão é necessária nenhuma camada de
interoperabilidade entre o FSI,íb e o KFS em si.

Uma curiosidade que deve ser mencionada com relação à diferença do VFS do núcleo do Linux
e o FSZ,ib do K42, é que, ao contrário do VFS do Linux: o F'SÉáb !iãe mantém uma lista de
F'SFiZes (inodes) sujos. Ele delega ao próprio sistema cle arquivo a responsabilidade de gerenciar
seu meta-dado.

73



DCC - IN[E - USP CAPITUL02. ESTRUTRURA DOKFS

Dessa forma, tivemos que implementar um mecanismo para a sincronização periódica de Ser-
uerObyects para seus registros no RecordMap. No caso do núcleo do Linux, esse mecanismo existe,
e o VFS chama um método do sistema de arquivos para a sincronização periódica de inodes (o
método é o frite.inodeo deãnida na estrutura super.operations).

Como já tínhamos implementado um serviço de despetador para a sincronização de páginas de
meta-dados a disco, adicionamos o agendaillento da limpeza dos SemerOZ)Jects no mesmo desper-
tador. Lembrando o terceiro diagrama da figura 2.11, no caso do K42, existe um mecanismo de
inserção de Se erOZ)jecfs sujos em uma lista de ligada no SuperBZock. Durante a fase de sincro-
nização de $emerOólects, a lista é percorrida, e o método fl-ush o é invocado em cada Se7werOZ)jecÉ.

2.14 Informação básica sobre desempenho

Nessa seção apresentamos a avaliação do desempenho básico da nossa implementação do KFS
executando no Linux. Os resultados de um mãcrobenchmark e dois macrobenchmark são apresenta-
dos. O r7}ícrobenchmark mostra o desempenho do operações específicas que manipulam meta-dados.
Os dois macroóencbmarks demonstram o desempenho do KFS em cenários de uso real de sistemas
de arquivos, e como a concorrência de múltiplas requisições afeta o desempenho do KFS.

O objetivo dos experimentos apresentados nesta seção é medir o custo adicional que a infra-
estrutura do KFS impõe em um sistema de arquivo. Isto é, queremos determinar o impacto que
uma arquitetura baseada em componentes de granularidade fina pode causar, se comparada a um
sistema equivalente, só que escrito de forma monolítica.

2.14.]. Ambiente de testes

O KFS foi desenvolvido para executar nos sistemas operacionais Linux e K42. Para produzir
resultados de experimentas comparáveis, entretanto, realizamos todos os experimentos no sistema
operacional Linux. A versão do núcleo do Linux empregado nos testes a seguir foi a versão 2.4.22.
Todos os experimentos comparam dois sistemas de arquivos: o KFS e o ext2.

O sistema de arquivos ezt2 ICard et a1., 19941 foi escolhido já que, além de ser o sistema de
arquivos padrão de muitas distribuições, é um dos sistemas mais eficientes e simples para mani-
pulação de meta-dados e arquivos pequenos. Ao comparar o desempenho do KFS com o ezí2, que
r)ão tem funcionalidades adicionais como .jouT'zzaZing de meta-dados, compressão, criptografia, etc.,
é possível estimar mais precisamente o custo adicional da infra-estrutura que o KFS impõe.

Para melhor comparar o sistema de arquivos KFS com o ezt2, tomamos cuidado especial com a
estrutura de disco utilizada pelo KFS. Tentamos imitar, de melhor forma possível, tanto a estrutura
do inode do ezt2, quando a estrutura interna das entradas de diretórios. Para a representação de
dados, portanto, todos os arquivos utilizam o PSO P$OSm.aZJ (descrito na seção 2.9.13), e para a
estruturação de entradas de diretórios, utilizam o LSO LSOBasicDár (descrito na seção 2.9.8).

Alguinm estruttu'as de disco são inerentemente diferentes nesses dois sistemas de arquivos (como
os blocos de mapa de bits: super-bloco: tabela de inodes, etc.), mas acreditamos que o uso das
mesmas estruturas em disco de dados de ar(ruivos e diretórios, permite uma melhor comparação
dos resultados dos testes em cada sistema de ar(lui'ç'os. Implemel-Ltar essas estruturas específicas é
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Figura 2.16: Resultados do microbenchmark, representanto o total de tempo de execução, em
segundos, para os dois sistemas de arquivos. Os valores representam a média de 3 execuções
sequenciais.

especialmente fácil de fazer no KFS (em comparação a outros sistemas de arquivos), devido a sua
arquitetura baseada em componentes.

Todos os experimentos foram realizados numa máquina PC comum: com o processador Pentium
IV rodando a 2.0 GHz, 628 MiB de memória principal e dois dispositivos de disco. Um dos discos
contém a instalação do sistema operacional Linux, e o outro disco foi utilizado para executar os
experimentos. O disco utilizado para os experimentos é um disco de 60GiB da IBNI (ATA/100
EIDE, 7200RPMI, com 9ms de tempo médio de busca para leituras). Durante a execução dos
experimentos, o sistema não estava rodando nenhuma outra atividade além de daemons essenciais
ao sistema.

2.14.2 Desempenho do microbenchmark
Nesta seção apresentamos os resultados do mícroberzcAmark para os dois sistemas de arquivos.

Esse mÍcrobenchmark foca em operações que apenas manipulam meta-dados (e nenhum dados de
arquivos): criação de arquivos vazios e posterior reuloção. O experimento consiste na repetição
do mesmo conjunto de operações três vezes em seqiiência: a criação de 100.000 arquiv'os uazzos
distribuídos em 1.000 diretórios, e posterior remoção de todos arquivos e diretórios.

.Já que os arquivos estão vazios. e nenhum dado está sendo transferido, com o total de lneinória
principal disponível em nossa máquina de testes todos os bu#er's e outras páginas (lue esse ex-
perimento necessita para execlttar cabem completamente em memória. O resultado é que esse
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Figura 2.17: Resultados do PostMark, em total de transições por segundo. Os valores representam
a média de 5 execuções consecutivas.

experimento é completamente atrelado ao tempo de processamento nos dois sistemas de arquivos.
Os dois sistemas de arquivos obtém resultados praticamente iguais. Por si só, esse resultado é

uma boa indicação do custo adicional do KFS em comparação ao ez[2. Em condições de memória
abundante, o KFS parece desempenhar de forma quase idêntica ao eztg?: para operações de meta-

Para explorar o caso de em que existe a necessidade de E/S pelo sistema operacional por falta
de memória: repetimos os experimentos, limitando a memória do sistema operacional para 64MliB.

Na figura 2.16, apresentamos os resu]tados para esse experimento, comparando o tempo total
de execução pai'a os dois sistemas de arqui'ç'os. O resultado desse experimento demonstra que o
KFS executou apenas 1.3% mais lento do que o ezt2.

dadosa

2.14.3 l)esempenho dos macrobenchmarhs

Para demonstrar o desempenho do KFS em cenários do "inundo real" , nós tentamos o KFS e o
ezti? com dois bencÀmarks: e apresentamos os resultados a seguir. Os experimentos utilizados são
o Posfivark e o DZ)e7 ch. Ambos são expeiimentos artificiais/sintetizados que tentam reproduzir
cargas obter-.'adas em dois tipos de servidores da rede iliundial (por exemplo, ser'çidor de arquivos,
de correio eletrónico: onrupos de notíciíu: etc.).
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Operation l ext2 I''íÇÍS

Tabela 2.2: Resultados do PostNlark, em transições por segundo. Cada linha da tabela compara
uln tipo diferente e específico de operaração de sistema de arquivos. Os valores representam a
média de 5 execuções consecutivas.

2.].4.4 Postmark

A figura 2.17 mostra as medições (transições totais por segundo) do PostNlark IKatcher, 19971
executados nos dois sistemas de arquivos. O PostNlark foi um teste projetado para silllular a carga
observada por servidores de serviço a rede mundial (/rztemeí Seruáce Prouáders) quando estão em
alta demanda. A carga se baseia na mallipulação de uma grande quantidade de arquivos bem
pequenos, com um tempo de vida bastante curto. E criado uln conjunto de arquivos com tamanhos
aleatórios (dentro de um faixa), e o tempo necessário para a realização de uma série de transições
é medido. Cada tipo de transição é escolhida de forma aleatória, e consiste no seguinte par de
operações de sistema de arquivos:

e A criação de um arquivo com tamanho aleatório, ou a remoção de um arquivo

e A leitura, por completo, de um arquivo, ou a anexação de dados a um arquivo

Utilizamos a seguinte configuração nesse experimento: 100.000 transições com probabilidade
iguais para operaçoes de leitura/anexação e criação/remoção, 20.000 arquivos iniciais. com tama-
nhos variando de 500 bytes a 16 KiB, distribuídos em 400 diretórios, para que o tempo de verificação
de nomes nos diretórios (Zookup) são sejam uma fonte grande de custo adicional.

No final da execução: o PostNlark imprime o valor total de transições por segundo, e adicio-
nalmente, as transições por segundo para cada tipo de operação de sistema de arquivos realizada.
Cada experimento foi executado cinco vezes sequencialmente, e as médias dos valores são reporta-
das. Para minimizar distorções provenientes de tempo de busca do disco nos resultados, utilizamos
a mesma partição do disco para todos os experimentou (re-formatando a partição para o tipo de
sistema de arquivo corneto). A figura 2.17 mostra os resultados do total de transições por segundo,
e os resultados discrimindo cada tipo de operações estão listados da tabela 2.2.

Ao analisar os resultados, obter'ça-se que o KFS execut.a o PostXlark resultando em 69.9% mais
transações por segundo do que o eztJ?. Achamos que essa disparidade grande de resultados não
é fruto da alguma funcionalidade do KFS, luas sim; um efeito colateral de um erro no núcleo do
Linux 2.4.22.

O erro em questão é que o escalou-dador de E/S (talnbéin conhecido como :eie'dador" de E/'S)
dessa versão do LintEx: en] algumas ciicustâncias específicas. falha em ati'u'ar o próximo conjunto de
requisições ao dispositivo. Essa falha resulta em unia pausa relativamente longa elltre a requisição
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Figura 2.18: Resultados do Dbench. Os valores plotados representam o tempo necessário para
completar uma execução com o número indicado de processo clientes. Os valores representam a
média de 5 execuções sequenciais.

de E/S para o dispositivo, o que resultado em uma alta latência na resposta das requisições do
sistema operacional.

Na lista de discussão do núcleo do Linux, existe uma longa discussão sobre esse problema,
e algumas soluções para o problema (que aparentemente, não foi resolvido completamente, mas
amenizado para a grande maioria dos casos):

e http ://marc . theaimsgroup . com/?t=105400721000001&r=5&w=2

e http ://marc . theai.msgroup. com/?t=105519528200001&r=l&w=2

e http ://marc . theaimsgroup . com/?t=105769525800005&r=3&w=2

O PostNlark no ezt2 avivou esse erro de forma sistemática, enquanto que o KFS não.
Pretendemos, no futuro breve, modificar a camada de compatibilidade do KFS com o Linux

para a versão mais recente do núcleo do Linux (v'ersão 2.6). Isso possibilitaria comparação com
versões mais recentes do ezÉi? e com esse erro no escalonados de E/S resolvido.

2.].4.5 Dbench

.A. figura 2.18 compara os dois sistemas de arquivos sobre a óenchmark Dbench ITridgel1, 20041.
O Dbench é um teste de desempenho de código livre, muito utilizado pela comunidade de desenvol-
\ imenso do núcleo do Lillux. Sua criação foi inspirada pelo teste de desempenho 'Çetbench ISwartz.
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Tabela 2.3: Resultados do Dbench results, em megabytes por segundo. Os valores representam a
média de 5 execuções sequenciais. A coluna da esquerda quantifica a degradação do desempenho
do KFS em comparação com o ezt2.

19971. Netbench é um teste de desempenho criado para medir o desempenho de iinpleinentações
de servidores de arquivos baseados no sistema Windows, tais como servidores WindowsNT ICus-
ter, 10941 e o Samba IBlair, 19981. O problema do Netbench é que requer um grande número de
máquinas clientes para produzir uma carga significativa no servidor testado. Dbench, portanto, é
um teste artificial que tenta emular o Netbench, e a carga imposta no servidor de arquivos, sem a
necessidade de ter clientes reais. Nlais especificamente, o dbench tenta produzir apenas a carga do
sistema de arquivosl outro programa, o tbench, é usado para reproduzir a carga de processos e
comunicação TCP.

O Dbench primeiramente carrega um arquivo descrevendo as operações que deve realizar, traduz
o conteúdo do arquivo em operações, e as executa. Entre as operações realizadas estão: criação,
remoção e renomeação de arquivosl leitura, escrita e sincronização de dados com o disco ; criação
e remoção de diretóriosl e recuperação dos dados sobre arquivos e diretório (através da chamada
ao sistema stato). O arquivo utilizado em nossos testes é o arquivo padrão client plain.txt, que foi
obtido por um rastreador de redes (snzWer) durante uma execução do Netbench real. Ele consiste
em mais de 120 mil operações que manipulam arquivos com tamanhos variando de alguns poucos
quilobytes: até mais do que 20 megabytes.

Adicionalmente, o Dbench permite que a usuária especiâque o número de clientes concorrentes a
serem gerados. O processo Dbench "pai" cria todos os processos clientes, e através de uma barreira
simples, espera pelo término da criação de todos os processos. Após essa fase: a barreira é liberada,
e cada cliente cria um diretório particular e executa todas as operações do arquivo de entrada. No
final, um único valor de banda ([/zroughpul - X]iB/segundos) é notificado à usuária.

Para esses testes, realizamos cinco execuções sequenciais: na mesma partição (reformatando-a
entre os testes). O valor médio é reportado. Para n)elhor ilustrar a diferença entre os dois sistemas
de arquiç'os, p]otamos o tempo de execução para cac]a execução na figura 2.]8: and os resultados
de banda: tais como reportado pelo Dbench, estão listados na tabela 2.3.

Nesses resultados. vemos (lue o KFS está. em média 15% mais lento do que o eif2
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2.14.6 A.nálise dos resultados

Os resultados das experiências executadas, de certa forma, serviram para verificar a estrutura
básica do KFS. Nessa seção, iremos analisar alguns aspectos interessantes sobre os resultados obtidos
nas experiencial.

Nos testes de mícrobenchmarks, verificamos que no caso em que há memória em abulldância, o
KFS e o ezt2 desempenham praticamente identicamente. e no caso em que há pressão de memória
observa-se um degradação de apenas 1.3%. Esse resultado, embora não indicativo do desempenho
do sistema em uma carga "real", serve pal'a verificar o custo adicional de mecanismos básicos do

Achamos razoável tirar algumas conclusões desses experimentos:
KFS

e O código escrito em C++ não necessariamente gera código mais lento do que código em C,
mesmo dentro do núcleo de um sistema operacional. Apesar de ser um fato já conhecido
entre os defensores da linguagem C-F+-, como vimos na seção 2.12.1, existe um corpo de
desenvolvedores de sistemas operacionais que são veemente contra essa prática.

+ A flexibilidade do sistema operacional, existente à custa de níveis de indireção, não é um fator
limitante de desempenho, se comparado com uma implementação morzoZíÉáca, como é o ea;t2.
Existem duas fontes importantes de indireções no KFS.

A primeira delas, é a indireção encontrada no código do KFS, que é conseqüência do uso
de componentes de granularidade fina. Essa fina granularidade causa uma fragmentação no
código, já que apenas parte do código está implementado eln cada objetoi é preciso percorrer
diversos métodos em objetos distintos até

Além disso, existe o nível de indireção na estrutura física do KFS. Cada componente (Seruer-
Obecf) está fisicamente acessível apenas pela tabela de mapeamento (J?ecordÀ/ap) e não há
tradução estática, como existe para inodes no ezti?.

e A camada de comunicação entre os sub-sistemas do Linux (VFS e gerenciamento de memória)
não é um favor relevante no desempenho do sistema de arquivos.

Por outro lado, os experimentos do Dbench mostraram que ainda há bastante espaço para a
melhoria na infra-estrutura do KFS. Ao verificar a alta taxa de degradação do KFS, tentamos
verificar aonde o KFS estava gastanto Q seu tempo, em comparação ao ez[2.

Para a análise do tempo gasto no KFS no Linux, utilizamos basicamente dois utilitários: o
Oprofile ILevon, 20041 e o Kernprof ISilicon Graphics, 20031. Ambos são utilitários para o núcleo
do Linux para a sua medição de tempo de execução (pro#Ze).

Ao observar a análise da medição de tempo. percebemos que a maioria do tempo estava sendo
gasto durante a fase de remoção dos arquivos. O tempo de remoção de arqui'ç'os: durante a execução
do Dbench, às vezes chegava a 3 'ç'ezes o tempo de remoção de arquivo i:lo ezí2. Uma investigação
mais aprofulldada: indicou (lue a diferença de tempo gasto no KFS em relação ao ezfi? no Dbench
é principalmelate devido ao tempo gasto com a liberação de memória dos diversos objetos do
KFS (coillo os diversos feri;erOõlecfs l.
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É interessante, observar, entretanto, que o tempo de remoção de arquivos, no caso do nlicroben-
chmark não demonstrou tamanha degradação: mesmo quando reduzimos a quantidade de memória
disponível ao sistema operacional. As diferenças essenciais entre o Dbench e o mác70benchmarks são
duas. Primeirament.e, a pressão de memória exercidada pelo Dbench é muito maior do que a pressão
de memória do mácrobeízchmark. Isso causa o núcleo do Linux ativar políticas para a liberação de
inodes e outras estruturas de dados de forma bem mais agressiva, o que por collseqitência., afeta
as estruturas do KFS. Outra diferença significativa é a concorrência nas requisiçõesl enquanto que
no rnãcrobenc/zmark as requisições eram feitas de fonna sequencial, com padrão de acesso envol-
vendo um arquivo por vez, no Dbench, tínhamos, mesmo no caso de apenas um cliente, requisições
sendo feitas referentes a diversos arquivos de forma não sequencial. Esse comportamento era ainda
agravado ao adicionar novos clientes concorrentes.

A conclusão que chegamos, é que a alocução e liberação de um grande número de pequenos
objetos no núcleo do Linux foi o maior responsável pela degradação do desempenho do KFS face
ao eztl?. Esse problema, entranto, é provavelmente contornável pela adição de novas políticas no
sistema de alocução do núcleo do Linux. Um sistema de alocução mais eficiente para alocução de
pequenos objetos, minimizada o custo adicional do KFS.

Uma alternat.iva para resolver esse problema, seria a implementação de uma !impeza assírzcrona
dos objetos do KFS. Ao invés de realizar a liberação de memória, como exige o VFS do Linux,
poderíamos apenas marcar os SemerObjecÍs como removidos, e agendar a liberação da memória
para ser executada como um processo de fundo. Dessa forma, o VFS teria que esperar o fim da
liberação da memória, para poder devolver o controle ao cliente da remoção de memória. Esse
mecanismo funcionaria como uma espécie de colete de lixo de objetos do KFS.

Outro fator que influenciou o desempenho, mas em menor grau do que a alocução e liberação
de pequenos objetos, foi uma contenção percebida na alocação de recursos, isto é, registros do
Recorda/ap e blocos do l?ZockMap. Especialmente no caso do DZ)enc/z que continha uma concorrência
de alocução e liberação de recursos mais alta clo que nos demais experimentos, essa contenção chegou
a registrar como mais alta do que a contenção de alocução de recursos do está?.

A principal razão pela existência da contenção existir no KFS de forma mais aparente do que
no ezÉi? é devido a uma diferença estrutural entre os dois sistemas de arquivos. Enquanto que o
Recorda/ap e o BZockMap são estruturas gZoóaãs para o sistema de arquivos, no ezti? o mapa de
blocos e mapa/tabela de inodes não são globais, e sim devidos em diversos grupos (grupos de
blocos. ]lo caso do ezt2).

Devido a esse particionamento da partição do disco em grupos, o gerenciamento de recursos é
facilitado, principalmente por duas razões:

l Estruturas menores impõem um menor custo computacional. Isto é, percorrer mapa de bits
de apenas um grupo, envolve percorrer um número menor de blocos a procura de um bit
livre; por exemplo. Assumindo um grupo de tamanho de 128N;liB, e um bloco de 4KiB. são
necessários apenas 8 blocos para representar todos os blocos do grupo.

No caso de um sistema de arcluivos de IOGiB: blue são comuns até para usuários domésticos
anualmente. são necessários 640 blocos para representar todos os blocos da partição em
(questão. Ou seja: é uma diferença de 2 ordens de magnitude. .A mesma diferença é ob-
servada no caso de outros recursos. colho o tnapa de inodes.
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2 O particionamento das estruturas em sub-estruturas permite, de modo simples e eficiente, o
acesso paralelo. Alocução e liberação de recursos, via essas estruturas, são facilmente feitas de
forma paralelizada. Com um bom algoritmo de distribuição de requisições entre os diversos
grupos do sistema de arquivos, é possível satisfazer requisições simultâneas, sem a necessidade
de contenção devido a sincronizações.

Sincronização não é necessária. pois é possível implementar os grupos em questão sem o
compartilhamento de dados. Em cada grupo existem estruturas privadas (mapa de bits de
blocos livres, mapa e tabela de inodes, etc.), que não precisam acessar estruturas do outros
grupos A única exceção está no super-bloco, para manutenção do estado global do sistema de
arquivos. No caso do super-bloco, é possível utilizar instruções atam cas para incrementar ou
decrementar os inteiros do super-bloco, sem a laecessidade de sincronizações explícitas colho
semáforos e traves.

O particionamento do sistema de arquivos no KFS também seria possível. Entretanto, não
queríamos utilizar o particionalmento estático como são os grupos no FFS e no eztÉ?. No capítulo 4,
descreveremos como incrementamos a arquitetura do KFS para implementar a possibilidade de
particionar o sistema de arquivos em parte menores, melhorando assim, o gerenciamento de meta-
dados, e permitindo um maior paralelismo em seu acesso.

Neste capítulo apresentamos a arquitetura básica do KFS, sua implementação e integração
em dois sistemas operacionais. Os resultados experimentais e sua análise são fortes indicações
da viabilidade da adoção dessa arquitetura em sistemas de arquivos convencionais. Nos próximos
capítulos, descrevemos algumas funcionalidades que achamos interessante explorar dada essa nova
arquitetura componentizada e flexível.
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Capítulo 3

Snapshotting de meta-dados

Neste capítulo iremos apresentar uma técnica não usual para consistência de meta-dados na pre-
sença de falhas ou quedas do sistema operacional, e sua inclusão no KFS. Um dos objeti'ços dessa
inclusão é demonstrar como a flexibilidade da arquitetura do KFS permite a incorporação dessa
técnica de forma modular/incremental, sem invadir a implementação de componentes jú implemen-
tados. Grande parte desse capítulo é baseado no poster ISoares et al., 2003al e no artigo ISoares
et al., 2003bl que publicamos sobre essa técnica de consistência de meta-dados.

3.1 O problema de consistência de meta-dados

Operações de sistemas de arquivos, tais como criação, truncamento, renomeação de arquivos,
etc., frequentemente manipulam e alteram diferentes meta-dados. Esses meta-dados podem, e
geralmente estão, localizados em blocos distintos no sistema de armazenamento. Por essa razão.
sistemas de arquivos que alteram mais do que um bloco de meta-dados constituem operações
não-atómicas. Adicionalmente, por razões de melhoria de desempenho, sistemas de arquivos
colnumente manipulam seus meta-dados em mídias de armazenamento rápidos e voláteis (memória)
e a propagação dessas mudanças ao sistema persistente de armazenamento é feito de maneira
assíncrona(i.e., wüfe-ihrougA caching).

A falta de afomãcãdade na atualização de um determinado conjunto de meta-dados é o que
leva à corrupção ou inconsistência em sistemas de arquivos. Por exempo. ao renomear um nome de
arquivo: o sistema de arquivos deve realizar duas sub-operações: remover a entrada do diretório que
referencia o incide do arquivos e criar uma nova entrada (com o novo nome) que referencia o mesmo
idade. Se o sistema cai durante a atualização dos blocos alterados nessas duas sub-operações:
independentemente da ordem em que são realizadas. o sistema de arquivos ficará inconsistente. Se
a remoção da entrada do diretório é feita primeiro, o sistema de arquivos terá perdido o inode já
que não existem mais entradas referenciando o idade em questão. Por outro lado: se a criação
da nova entrada de diretório é realizada primeiro: então o sistema de arqui'ços terá duas elltradas
referenciando o mesmo inode. Enquanto que esse último caso é certamente preferível ao primeiro.
por não implicar a perda de infonllações, não é o resulta(to esperado íla operação.

A solução mais tradicional para esse pl'oblema é a utilização de um xerificador cle sistema de
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arquivos (fsck) durante a inicialização do sistema de arquivos. Caso seja detectado que o sistema
de arquivos não tenha sido desligado de forma segura (devido a uma queda. por exemplo), o
verificador de sistema de arquivos percorre os meta-dados do disco procurando por inconsistências
Ao encontrar uma inconsistência (inode alojado sem ligações. entradas de diretórios com número de
inode inválido, etc.), heurísticas são utilizadas para determinar como tornar a itnagem consistente
novamente. Existem dois problemas para essa abordagem. Primeiramente, o processo de verificação
necessita varrer o disco o que, em alguns casos, pode demorar de dezenas a centenas de minutos.
Durante esse tempo, o sistema de arquivos fica completamente inacessível para uso. Ein segundo
lugar, não existem garantias de que o verificador consegue solucionar todas as inconsistências de
forma satisfatória. E possível presenciar a perda de partes de dados de arquivos, ou ]nesmo arquivos
e diretórios por completo.

Soluções baseadas em software que garantem a recuperação do estado da imagem do sistema
de arquivos de modo eficiente e minimizando perda de dados e meta-dados foram propostas recen-
temente. Essas soluções podem ser categorizadas em dois conjuntos de estratégias:

l A primeira estratégia é tentar garantir atomicidade por wüfe-ahead /oggãng. Se o sistema
operacional experiencia uma queda, o sistema de arquivos deve conter informação suficiente
no dispositivo de armazenamento para recuperar seus meta-dados a um estado consistente.
./ourvzaZãng e sistemas de arquivos estruturados em /ogs são baseados nessa abordagem, e são
descritos nas seções 3.2.1 e 3.2.2.

2 A segunda estratégia é tentar determinar uma ordenação estrita de atualizações ao sistema
de armazenamento, para que, mesmo que a imagem no sistema de armazenamento não este.]a
correta em todos os instantes, ela seja consistente e recuperável. Historicamente, sistemas
para o FFS satisfazem essa regra escrevendo, de forma síncrona, cada bloco de meta-dado e,
portanto, prejudicando o desempenho do sistema de arquivos. A abordagem do soP updaíes
(descrita na seção 3.2.3) garante que blocos são escritos ao dispositivo de armazenamento
em uma ordem que promove a consistência de meta-dados, sem exigir a escrita síncrona dos
blocos

R 9 qnlllpÃ.-e
v ç n u vx q.A qs \./ qd bJ

3.2.1 Jou7'naZing

Uma técnica bastante ut.ilizada em gerenciadores de transições em ballco de dados para aumen-
tar confiabilidade e consistência dos dados e para permitir uma rápida recuperação de quedas é o
uso de Joga IGray, 1978; Grau, et al.: 19Sll. Nlais recentemente, muitos sistemas de arquivos moder-
nos começaram também a utilizar o loggãrzg (também bastante conhecido como .journaZin.g) como
método para manter consistência de meta-dados (e.g., CedarFSJHagmann, 198rl . EpisodejChutani
et al., 1992j: JFSÍJFS. 20041, XFSJSweenel' et al.. 10961. ReiserFSJReiser4: 20041, ext3jTxx'eedie,
10981, VERITASJXlicrosystems. 20041 , NTFSÍCuster. t0041 , BFSJGiampaolo: 10981).

.A. ideia corlsiste em mt\éter um Joumz,a/ ou Zog atuiliar que registra todas as operações realizadas
no sistemas de arquivos. O /og é esci'ito se(luencialmente: antes de qualquer página (4ue contenha

84



DCC-lNIE-USP Q ) qr)T T Tflr)l?q
-f v -.J - .J

dados alterados, i.e., o sistema de arquivos nunca deve realizar uma modificação a um bloco de
meta-dado até que essas modificações estejam registradas no Zog. Alguns sistemas de arquivos que
realizam Zoggíng, além de registrar modificações a meta-dados, também guardam modificações a

As entradas do Zog tipicamente guardam mudanças a inodes, blocos de diretórios: blocos de
ponteiros diretos e indiretos, etc. Informação a respeito do super-bloco e mapa de bits de alocução
de blocos podem ser ou guardadas no /og, ou reconstruídas durante a fase de recuperação da queda.
As entradas no Zog podem guardam tanto o dado antigo quanto o novo valor (permitindo operações
de rodo-ando), ou apenas guardar o valor novo (fado-onze/). b/mudanças feitas por operações que
modiÊcam múltiplos objetos de meta-dados (e.g., renomeação de arquivo, criação e remoção de
diretórios, etc.) são agrupados em uma única entrada no Zog.

No caso de uma queda ou falha no sistema computacional, existe uma fase de recuperação
do sistema de arquivos. O Zog é percorrido e operações que não foram completamente finalizadas
podem ser refeitos (mdo-onze/) e/ou desfeitas (rodo-findo). Como as operações são todas registradas
e persistidas no /og antes de escritas nos blocos contendo o próprio meta-dado (ou dado), temos a
garantia de que qualquer possível inconsistência possa ser corrigida com o Zog.

A fase de recuperção envolve identificar o começo e o final do Zog, já que ele é implementado de
modo a usar uma estrutura circular. O tempo de recuperção é proporcional ao tamanho ativo do
Zog no momento da queda.

Em geral, a estrutura física em disco do sistema de arquivos não precisa ser alterada para
implementar o .tour'zzaZíng. O Zog pode residir dentro do próprio sistema de arquivos, ou externa-
mente, como um objeto independente. Seltzer et al. ISeltzer et al., 20001 discutem questões de
implementação e vantagens e desvantagens de desempenho entre duas abordagens de .jou7rzaZíng.

Vahalia et al.IVahalia et al., 199SI e Seltzer et al.ISeltzer et al., 20001 provêm idéias e dados
relacionados ao desempenho em sistemas de arquivos que usam .7ou7vzaZáng. Sistema de arquivos
com tour'rtalíng sempre têm que efetuar mais escritas para escrever o Zog, mas pode eventualmente
reduzir escritas a alguns blocos de meta-dados, que podem ser postergados. Adicionalmente, em
relação ao desempenho, o /og pode se apresentar como um gargalo, já que é um ponto central de
contenção.

dadosa

3.2.2 Sistemas de arquivos estruturados em Joga

Log-structu7ed File S3/stems (LFS) exploram a. abordagem de .jouma/zng mais a fundo em fazer o
próprio Zog ser o sistema de arquivos. Nele, é usado um Zog sequencial com escritas apenas em modo
de anexação, como a sua única estrutura física em disco, contendo ambos seus dados e meta-dados.
A idéia fundamental é de tnelhorar o desempenho de escritas ao guardar uma seqüência de mudanças
ao sistema de arquivos em memória e escrever todas as mudanças a disco de forma sequencial, em
uma única grande operação de escrita (de tipicamente uma trilha completa do disco), eliminando a
necessidade de buscas. Ao escrever cada segmento do Zog: as blocos são cliidadosanlente ordenados:
já que o /og está sendo escrito apenas 110 final: cada operação de escrita limpa todos os dados sujos
de memória, o que sigllifict\ (iue o /og contém todas infonnações necessárias pal'a xmla recuperação
completa de estado.
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O uso de estruturas de Zogs ao invés de estruturas fixas fornece duas vantagens. Primeiramente
o tempo para escrita deve ser significativamente melhorado já que a escrita é sempre feita de forma
sequencia! na estrutura. Essa forma de escrever sempre anexando ao Zog implica que não haverá
necessidade de realizar buscas em disco. Essa otimização é bastante significativa dado que buscas
eln disco anuais são as operações que mais influem no tempo total de operações de leituras e escritas.
Além disso, é possível aglomerar várias escritas a arclui'.'os pequenos em apenas uma escrita: o que
não seria possível com uma estrutura tradicional de arquivos.

Implelnentações dessa técnica são: o Sprite LFS IRosenblum and Ousterhout: 19921 (a ilnple-
n)estação original, desevolvida para o sistema operacional distribuído Sprite) e o BSD-LFS ISeltzer

Apesar da impressão de que em sistemas de arquivos baseados em Zogs a leitura será apenas
possível por varredtlras custosas no Zog, tomou-se o cuidado de projetar e implementar mecanismos
para que operações de leitura não sejam prejudicadas. Para tal, uma maneira eficiente para a
reaver informações do Zog é necessária. Sistemas de arquivos tradicionais associam cada inode com
uma posição fixa em disco. Na abordagem do LFS, os inodes são escritos a disco como parte do
Zog, portanto eles não residem em posições fixas. Uma estrutura de dados chamada de ínode map
(mapa de inodes) é usada para manter a posição atual de cada inode. Esse mapeamento é mantido
em memória e escrito ao Zog em momentos periódicos.

Um alto grau de confiabilidade é alcançado com o LFS pois todos os componentes de uma
operação (blocos de dados, atributos, blocos de indexação, diretórios, etc.) são propagados ao
sistema de armazenamento através de uma única escrita atómica. Se não for possível escrever todos
meta-dados relacionados em uma única transferência de disco, é necessário que o LFS mantenha
informação sobre segmentos do Zog de tal modo a garantir que ele consiga recuperar a um estado
consistente. O LFS do Sprite utilizou uma técnica do Jour7zaZárzg para esse problema por adicional
pequenas entradas de Zog ao início do segmento do Zog, e o LFS do BSD utilizou uma interface
transacional.

et a1., 19931

A fase de recuperação de falhas localiza a última versão de estado salvo no log, e reinicializa o
mapa de inodes e tabela de utilização de segmentos em memória. Posteriormente, a parte do Zog
a partir da última versão salva é reaplicada às estruturas. O trabalho é proporcioi:tal à quantidade
de atividade do sistema de arquivos desde a última versão salva.

A questão de projeto mais complicada para sistemas de arquivos estruturados em log é o geren-
ciamento do espaço livre do Zog. O objetivo é manter grandes ezlerzfs (conjtmto de blocos contíguos)
para a escrita de novos dados. Isso requer um esquema de colete de lixo para coletar dados de um
segumento de movo-los a uma nova posição, deixando o segme1lto original reutilizável.

Rosenblum et al. relata em IRosenblum and Ousterhout, 19921 que o LFS chega a utilizar 70%
da banda do disco para escrita, enquanto que sistemas de arquivos Unia tradicionais tipicamente
conseguem utilizar 5 a 10%. Ser.zer et al. reportam ein ISeltzer et al., 19931 Seitzer et a1.: 10951 cine o
BSD-LFS é claramente superior à implementação tradicional do FFS ou Sun-FFS em experiinentos
intensos em operações de meta-dados. mas o Sun-FFS era mais rápido na naaioria dos testes intensos
em E/S de dados.

86



DCC-lNIE-USP '2 '2 qr) r r rr-lr'\nC:
u & . J /ZJ L/ y/ \./ J.J L/

3.2.3 So.P tl/pdates

So/í Updates IGanger et al., 2000i N'lcKusick and ranger, 19991 é outra proposta de solução
para o problema de atualização de meta-dados. utilizando-se de escritas a disco cuidadosamente
ordenadas. So/t L'pdates utiliza whte-pack cac/zÍng para meta-dados e mantem informação explícita
de dependência que especifica a ordem na qual as páginas de meta-dados devem ser enviadas a disco.

Para manter essas informações de dependência, uma solução natural seria manter um grato
dinâmico de dependências na nível do blocos. Entretanto, muitos blocos de meta-dados contém
apontadores (e.g. , apontadores a blocos e entradas de diretórios) , resultando em muitas dependências
cíclicas entre os blocos. Adicionalmente, blocos podem consistentemente ter dependências penden-
tes e nunca serem escritas ao dispositivo de armazenamento. Como compartilhamento falso (/asse
shahng) em cac/zes de multiprocessadores, o problema está relacionado com a granularidade da
informação de dependência. Com So# [/pdates, a informação de dependência é mantida por campo
ou apontador. Versões "antes" e "depois" são mantidas para cada atualização individual junto com
a lista de atualizações de que o bloco depende.

Durante a escrita de um bloco, todas as atuaiizações do bloco que contêm meta-dados com
dependências pendentes são temporariamente desfeitas antes da escrita e refeitos logo após o seu
término. Essa técnica elimina os problemas dos ciclos de dependências entre blocos. Isso também
implica que as aplicações sempre enxergarão as versões mais atualizadas dos blocos de meta-dados,
enquanto que o disco terá sempre uma versão consistente com seus outros dados.

Por exemplo, quando o sistema operacional (tipicamente, o gerenciamento de memória) escolhe
uma página B para ser limpa a disco, o código do se/t ipdates consulta a lista de dependências. Se
existem páginas que devem ser escritas antes da página B, então as partes da página .B referenciando
outras páginas são trocadas por uma versão anterior (onde não existem essas dependências). 23,
que acabou de ser roZZed-pack a um estado que não depende de nenhuma página de meta-dado não
propagada ao sistema de armazenamento, é então escrita a disco. Depois da escrita ser completada,
o sistema de arquivos atualiza a informação de dependência, e restaura os meta-dados aos seus
valores anuais.

Para eliminar as dependências de um apontador de um bloco, entretanto, existe uma série de
restrições a serem respeitadas. As restrições de dependência que são impostas pelo se/f update são
descritas por três regras simples:

l Nunca apontar para uma estrutura antes de sua inicialização (e.g., exemplo, uin bloco de
dado precisa ser inicializado corretamente antes que ele seja referenciado por um inode).

2. Nunca reutilizar algum recurso antes de anular todos os apontadores anteriores a esse recurso
(e.g.. uma referência de uln diretório para o bloco de um inode deve ser removida antes que
este bloco possa ser realocado para outro inode).

3. }iunca anular o último apontador para uin recurso :'ç'ivo:' antes de que um novo apontador
seja ajustado (e.g., ao ]nover um arquivo, não se deve remover o nome antigo do inode até
que o novo seja escrito).

Com a ordenação cuidadosa das escritas e uso da técnica de versionanlento dos blocos. o So.R
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C/pdate garante que só deverá existir um tipo de inconsistência em disco: a da existência de recursos
livres (sem uso) na lista dos usados, a saber:

e blocos livres podem não aparecer na lista de espaços livres,

e inodes livres podem não aparecer na lista de idades livres,

© a contagem de ligações nos inodes podem estar maior do que seu valor real (associações em
entradas de diret.óriosl.

Essas situações podem ser arrumadas por um verificador de consistências do sistema de ar-
quivo (.pZe sysíem cAecker) que pode executar como rotina de fundo, cola o sistema de arquivos já
disponível imediatamente após a falha.

As operações de roZZback podem causar mais escritas do que seria necessário se a questão da
integridade dos dados fosse ignorada, já que blocos com dependências ficam sujos novamente ime-
diatamente após a escrita do bloco (quando a operação de roZZback são feitas). Se nenhuma outra
modificação é feita ao bloco antes que ele seja escrito ao disco, então observa-se uma operação
de escrita a mais. Para minimizar a freqiiência desse tipo de escrita adicional, os algoritmos de
recuperação de páginas e o processo de sincronização de páginas sujas com o disco tentam escrever
os blocos a disco em uma ordem que minimizam as operações de roZZbacks (isto é. tentam selecionar
os blocos que não têm dependência).

Ganger et al. relata em IGanger et al., 20001 números de desempenho animadores. Para cargas
de trabalho que frequentemente atualizam meta-dados (tais como criação e remoção de arquivos) ,
o So/! L'pdate melhora o desempenho por mais do que um fatos de 2 e até um fatos de 20 quando
comparados a um sistema de arquivos com escrita síncrorza, e por 4 a 19% quando comparado com
um sistema utilizando uma abordagem de loggãng. Adicionalmente, So.N Updaíe pode melhorar o
tempo de recuperação do sistema de arquivos em mais de duas ordens de magnitude. Seltzer et
al. ISeltzer et al., 20001 compara o comportamento de So/t [/pdaÉes com o JouzvzaZán.g. O sistema
assíncrono de .jour7zaZãng e o So.N Lbdates desempenharam comparavelmente na maioria dos casos.
Enquanto que Q So.ff Update apresenta melhores resultados em testes intensos em manipulação de
meta-dados, para três macroberzchmark os dois sistemas são comparáveis.

3.3 Mleta,- datct sm,o,pshotti,n,g

Essa seção descreve o mecanismo de meta-data snapshottzng. Damos ul:na visão geral da técnica,
descrevendo questões relevantes de implementação do m.eta-doía srzaps/zoltíng no KFS. Posterior-
mente, discutimos alguns problemas interessantes do projeto e as soluções que adotanlos ein nossa
implementação.

3.3. 1 0 Mlecanismo

.vela-data srlaps/zoítír2.g é lnli mecanismo que eficientemente mantém a versão de Dieta-dados em
disco consistente em todos os momentos: enqu:luto permitindo o uso (le tt'i?.fe-pack cac/7izl,g. O
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mecanismo não impõe nenhuma ordenação na propagação de mudanças de meta-dados ao sistema
de armazenamento, nem restrições à disponibilidade de meta-dados em memória para as aplicações.

O principal problema em manter um estado consistente de meta-dados é o de escrever operações
completadas ao sistema de armazenamento de forma atómica. Para isso: o nosso mecanismo, ao
invés de alterar meta-dados atuais no sistema de armazenamento, copia o meta-dados alterado para
novas posições no dispositivo de armazenamento, consequentemente preservando o antigo meta-
dado. Essa nova versão de meta-dados é chamada de uma geração de meta-dados. A nova geração
é efetivada (commíted) em disco ao atualizar o super-bloco no momento carreto. A seçaõ 3.3.4
descreve com maiores detalhes o processo de efetivação da geração ao sistema de armazenamento e
como esse processo é feito de forma atómica.

Essencialmente, um snapsAot da versão dos meta-dados do dispositivo de armazenamento é
criado quando a usuária, o sistema operacional ou o sistema de arquivos deseja ou precisa efetivar
(commát) o estado atual do sistema de arquivos. Para operações subsequentes que alteram meta-
dados, uma técnica de copa-on-wüfe (cópia durante a escrita) é utilizada. Os blocos pertencentes ao
snasphof salvo não deverão ser re-escritos até que o próximo snapshot seja efetivado. Um exemplo
da execução do meia-data snapshott rtg, ilustrando uma operação qualquer que altere um inode,
pode ver visualizado na figura 3.1.

Observe, entretanto, que para esse mecanismo funcionar utilizando copa-om-wüte, um nível de
indireção é necessário para acessar o número do bloco físico dos meta-dadost os únicos blocos com
posições fixas são os blocos pertencentes ao super-bloco. Enquanto é comum que sistemas de arqui-
vos contenham níveis de indireção dentro dos inodes, vários sistemas mantêm posições fixas para
mapa de bits de inodes de blocos livres (como vimos na descrição do FFS e no e=rfl?, seções 2.1
e 2.2). Esse nível de indireção já existe no KFS, entretanto, como vimos na seção 2.9.3. Adicional-
mente, modificar a disposição física de sistemas de arquivos atuais para remover o posicionamento
estático das estruturas em favor de um posicionamento dinâmico não é uma tarefa ext.remainente
complicada.

Com meia-data snapshoÉtáng, para efetivar um conjunto de blocos de meta-dados sujos, o sistema
de arquivos deve realizar dois passos:

l Para prevenir a indisponibilidade do sistema de arquivos durante a propagação de um snapshot
ao sistema de armazenamento, uma nova geração dos meta-dados em memória é criada (i.e.,
proibindo iTludanças às versões de meta-dados atualmente em disco e também aos blocos das
gerações atualmente sendo propagados a disco). Xludanças a blocos de meta-dados perten-
centes a gerações antigas são feitas pela criação de uma cópia do bloco, e trabalhando em
cima da nova cópia. Se algum meta-dado referencia o bloco alterado: ele também deve ser
alterado para refietir que o bloco original agora tem uma nova posição em disco: então uma
cópia do meta-dado também é feita. Esse processo deve acontecer de forma iterativo até que
o próprio super-bloco seja atualizado (se a versão mais no'ça do super-bloco não pertence à
nova geração: nma nova cópia do super-bloco também é criada e o seu número de versão de
geração é atualizadol.

2. Quando t.odes os blocos de iTieta-dados da \,Riba geração ti\erem sido persisticlos a disco. o
sliper-blo('o da geração é finalmente escrito a disco tanlbéln. .A escrita do super-bloco é a
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Figura 3.1; Exemplo básico de snapsAottáng: retângulos brancos representam objetos limpos de meta-
dados (i.e.: residindo em páginas limpas de memória): enquanto que retângulos cinzas representam objetos
sujos, que precisam ser transferidos a uma moda posição do sistema de armazenamento quando propagados
da n)enlória para o sistema de armazenamento. O diagrama (1) ilustrada a configuração inicial do sistema
de arquivos. (2) mostra o resultado de uma operação do sistema de arquivos em um inode Y que requer
a alocução ou liberação de blocos, tais como append (anexação) ou truncate (truncamellto). Note que além
das mudanças ao LSOBasic Y, o Bít vap global também é alterado. (3) most.ra a propagação do inda-data
snapshoíÉi7zg: uma nova posição é alocada para o LSOÉ?as2c Y, então o Record.vap tem que mudar seus
dados internos para refletir essa mudança. Finalmente. em (4) mostramos o resultado final das mudanças,
quando o Supera/ock se duplica para apontar para as versões alteradas do l?it.t/ap e do Rec07d.vap. \ote
que a árvore original do sistema de ar(ruivos (em branco) illanteve-se inalterada em todos os instantes, já
(lue a árvore cinza (con)posta apenas por meta-dados) está sendo formada para representar a nova geraçao-
.\di(ionalnlent.e. é possível ter diversas gerações at.i\-as ao meslllo tempo, cada uma (om o seu conjunto
parcial de blocos copiados sendo pl'apagados a disco.
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operação que efetiva (persiste) a geraçãol sobrescrevendo o super-bloco anterior faz com que
gerações anteriores fiquem inacessíveis.

Durante a realização de copa-on-wüte nos blocos de meta-dados é importante liberar recursos da
tabela de inodes e mapa de bits de blocos livres, etc., de gerações passadas. Blocos de meta-dados
liberados em gerações anteriores não podem ser reutilizadm até que o super-bloco da geração seja
persistido (i.e., todos os arquivos que referenciavam àqueles blocos não existem mais na imagem do
disco). Se blocos de met.a-dados são utilizados ant.es da geração que os liberou tenha sido efetivada
(e portanto persistido ao sistema de armazenamento) , meta-dados que estão ainda válidos na versão
persistido em disco podem ser sobrescritos, causando inconsistências.

Uma solução a esse problema é fazer com que o super-bloco apenas disponibilize posições de
blocos de meta-dados para futuras alocuções, depois da geração na qual a liberação ocorreu tenha
sido persistido a disco. Isso garante que futuras gerações não tentarão sobrescrever valiosos meta-
dados de gerações anteriores.

No KFS atualmente adotamos outra solução. Nós proibimos o sistema de arquivos de subme-
ter páginas sujas para E/S de novas gerações, até que a geração anterior estiver completamente
persistiria. Com essa política, nenhum meta-dado valioso de uma geração anterior será sobrescrito,
já que escritas de nova gerações, em memória, terão que esperar até que a geração aLudI esteja
persistido. Adicionalmente, evitando enviar páginas sujas de novas gerações para escrita garante
que o sistema operacional, ao tentar recuperar memória, irá escolher escrever páginas da mais velha
geração primeiro, acelerando o processo de persistência daquela geração, e encurtando a janela de
vulnerabilidade de meta-dados.

Em um sistema de arquivos com meta-data snapshottíng, se uma queda acontecer a qualquer
momento, o sistema de arquivos terá uma imagem consistente:

8 Se a versão mais atual do super-bloco não foi escrito a disco, perde-se as modificações mais
recentes ao sistema de arquivos, mas o sistema de arquivos está consistente. Isso deve-se ao
fato de que todas as "novas" gerações (que estavam em memória volátil e, portanto, perdidos
durante a queda), haviam escrito meta-dados alterados em posições novas do disco, e não nas
posições anuais. Já que o super-bloco antigo está referenciando às posições antigas, nenhum
meta-dado foi corrompido ou ficou inconsistente.

e Se a versão mais atual do super-block conseguiu ser escrita a disco, então todos os outros
blocos pertencentes àquela geração já tinham sido persistidos a disco, e o sistema de arquivos
certamente está consistente, e contém todas as modificações recentes.

3.3.2 Criando gerações

O mecanismo de meta-data snapshoítáng gira em torno do conceito de gerações. Uma geração
é: de fato: uma coleção de operações (ou t.ransações) do sistema de arquivos: cada ul-na devendo
ser persistido ao sistema de armazenamento de forma atómica. Em teoria. eln qualquer momento
o sistema de arqui'ç'os poderia ter qualquer número de gerações em memória: seria possível ajustar
o sistema de arqui'tos com /nela-data sr/apsho ízng a \im cenário extremo onde ca(!a geração está
I'epiesentando apenas uln operação do sistema de arquivos.
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Um ponto central desse mecanismo é, portanto, decidir quando se deve realizar a criação de
uma nova geração. Por um lado, adiar a criação de uma nova geração é bom para o desempenhos
não é necessário criar novas cópias de blocos de meta-dados alterados, portanto nenhuma pressão
de memória adicional é imposta ao sistema operacional. Por outro lado, adiar a criação de uma
nova geração tem um efeito colateral indesejado, mais precisamente, a janela de vulnerabilidade
para nova operações aumenta, já que o tempo entre a persistência de cada geração aumenta.

Dada essa dicotomia, os eventos a seguir podem ativar a criação de uma nova geração:

e O número de páginas de meta-dados sujas ultrapassa um certo limite (pré-estabelecido).
Fixando o número máximo de páginas de meta-dados sujas previne a estagnação (stamatÍorz)
do super-bloco, e portanto, da geração em si, quando um número grande de operações são
realizadas em um curto período de tempo. Se o sistema de arquivos está recebendo uma taxa
de operações que afetam meta-dados mais alta do que o sistema de armazenamento de dados
consegue persisti-las, o número de páginas sujas contendo meta-dados só irá aumentar. Desse
modo, o super-bloco teria que esperar indefinitivamente e possivelmente não conseguiria ser
persistido ao dispositivo de armazenamento.

e O super-bloco não foi escrito a disco por algum tempo (alguns minutos, por exemplo) . Criando
uma nova geração após uma determinada quantidade de tempo, em um cenário em que temos
uma quantidade pequena de operações, previne que a janela de vulnerabilidade de novos dados
seja maior do que a desejada. Adicionalmente, cria-se um limite superior na quantidade de
tempo que uma certa geração pode existir sem ser persistiria ao sistema de armazenamento. O
limite superior pode ser ajustado de acordo com as garantias de consistência que são esperadas
ou exigidas do sistema de arquivos.

Note, entretanto, que meta-data srzapshottáng não envia páginas sujas de meta-dados ao sis-
tema de armazenamento de modo síncrono. Portanto, o limite superior não é apenas essa
quantidade de tempo pré-definidor o limite é incrementado pelo tempo necessário para o sis-
tema operacional efetivainente realizar a escrita da págilla. No núcleo do Linux, por exemplo,
uma kemeJ tAread (kupdate na versão 2.4) acorda a cada 30 segundos: e começa a varrer a
lista de páginas sujas, enviando-as para o dispositivo apropriado. O tempo necessário para
uma página especíâca chegar a disco depende, entre outras coisas, do tamanho da fila de
requisições e da velocidade do disco.

e Quando a chamado ao sistema sync0 é feita ao sistema de arquivos. A razão da criação de
uma nova geração para a chamada sync0 é trivial: o sistema deve persistir o seu estado atual
em tnemória para o disco. Portanto, uma nova geração é criada. e a anterior é sincronamente
persistido em disco. A chamada deve retorl)ar à usuária apenas quando o snapshoÉ estiver
completamente armazenado.

e Quando a chamado ao sistema fsynco é realizada. A chamada fsynco dex;e retornar à usuária
apenas quando os dados e meta-da(tos (le um ar(laivo tenham sido propagados a disco. Uma
nova geração é necessária para o fsynco. já (lue não há lilecanisino para persistir apenas uln
arqui\o em particular, sem ter (lue persistir todas as transações da mesma geração. Isso é
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verdade já que dados específicos sobre transições (quais arquivos, diretórios e blocos parti-
ciparam em cada transação) não são mantidos. Um problema com essa abordagem é que
pode não ser razoável fazer com que uma aplicação espere pela persistência a disco de toda
a geração. Uma maneira alternativa para resolver esse problema é estender o mecanismo
de meta-data snapsÀotfzng e utilizar um Zog de meta-dados exclusivamente para o caso das
chatnadas de fsync0.

Uma questão importante com a criação de gerações é garantir que todas as operaçoes comecem
e acabem na mesma geração. Suponha, por exemplo, que a criação de um arquivo comece em uma
geração e termine na próxima geração (ocasionado pela criação de uma nova geração) . A criação do
arquivo tipicamente envolve algumas sub-operações, como: alocação de inode no mapa de inodes,
inicialiazação do inode e criação de entrada ]lo diretório. Se a alocução do inode é realizada em
uma das gerações e a criação da entrada do diretório na próxima, o sistema de arquivos pode,
possivelmente, acabar com um inode inacessível (recurso perdido) , caso a geração não tenha chance
de persistir seu estado. Por out.ro lado, se a entrada no diretório é criada primeiro, o sistema de
arquivos pode conter uma entrada de diretório referenciando um inode inválido.

Uma maneira de garantir que operações sejam completadas dentro de uma única geração é criar
gerações apenas quando o sistema de arquivos atinge um estado ocioso (quáescent). Mias, como
discutido allteriormente, isso poderia levar à estagnação da geração. Uma barreira de sincronização
criada durante a criação de novas gerações poderia forçar um estado ocioso no sistema de arqui-
vos. Essa barreira iria esperar por todas as operações sendo realizadas terminar, e travaria novas
operações até que o cópia do super-bloco terminasse. Essa solução, entretanto, tornaria o meta-data
snaps/zottãng impraticável. Seu desempenho seria fortemente baseado na velocidade do sistema de
armazenamento, e iria, na prática, desempenhar tão lentamente quando um sistema de arquivos
síncrono, utilizando toüte- fhraugh.

A solução adorada no KFS é fazer com que cada operação receba uma referência ao "contexto"
atual, que, entre outas coisas, inclui referência ao super-bloco da geração atual. O mesmo contexto
é então repassado a cada sub-operação para que a versão correra do super-bloco, mapa de inodes,
etc.: sejam utilizados.

Em resumo, os seguintes passos são executados, nessa ordem, para a efetivaçã.o em disco (com-
mát) de uma nova geração:

l O super-bloco atual é copiado (/orked) e uma nova versão é criada. A versão da geração do
super-bloco é incrementada, e o contexto global é atualizado para referenciar essa nova versão
do super-bloco. Isso é realizado logo no início do processo de criação da nova geração, para
que operações subsequentes no sistema de arqui''-'os sejam servidas pelo no'ç'o super-bloco, e a
velha geração tenha uma chance de ser efetivada a disco.

2 Transferir qualquer objeto de meta-dados sujos a sua página em inelnória, e sujar essas páginas
para que o sistema operacional inicie a escrita dessas páginas ao sistema de armazenamento.
Sistemas operacionais geralmente escrevem páginas sujas por duas razões: a) para poder
recuperar páginas: isto é, quando há pouco 11)enlória disponível. as página são elaviadas a
disco: e poderão ser reutilizadas para outros fins: e b) se uma quantidade pré-definida de
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tempo se esgotou, uma tAread envia páginas "velhas" para o dispositivo de armazenamento
para serem persistidas.

3 Devido a possíveis latências causadas pelo passo (2), o super-bloco deve esperar até que
todas as páginas sujas da geração anual estejam persistiria ao sistema de armazenamento.
Isso é feito colocando-se uma referência à página em uma tabela de hash do super-bloco.
Uma chamada (caZZback) é registrada no sub-sistema de E/S do sistema operacional para que
quando a escrita de uma página em particular terminar, o super-bloco remova a referência de
sua tabela.

4. Quando a última página é removida, sabemos que a geração inteira já foi escrita ao sistema de
armazenamento. O próprio super-bloco é persistido também, e sua representação em memória
pode ser removida com segurança.

5 O novo super-bloco pode disponibilizar os blocos de meta-dados livres (que foram liberados
devido ao copa-on-mate durante a geração anterior) para alocução novamente. A geração
anterior já foi persistido em disco de forma satisfatória, então é seguro reutilizar os blocos de
meta-dados pertencentes ao snapshot anterior e modificados durante a geração que acabou
de ser persistido.

No KFS, a função de determinar quando gerar um novo snapshot, e efetivamente ativando a
criação de uma nova geração, é delegado a uma única ker'7zeZ Éhread. A grande vantagem de utilizar
uma thread externa é que nenhuma operação do sistema de arquivos terá que ser atrasada, ou
terá que esperar a efetivação de um snapshofl a própria [hread dorme e espera peia geração e o
super-bloco serem escritos ao dispositivo de armazenamento.

3.3.3 Dados de Diretórios

E comum, em diversos sistemas de arquivos: que entradas de diretórios sejam representadas
como o próprio dado do diretório, de uma maneira análoga a blocos de dados de arquivos. Para
consistência em sistemas de arquivos é necessário também garantir que as entradas dos diretórios
estejam consistentes com o restante dos meta-dados do sistema de arquivosl eles organizam o espaço
de nomes do sistema de arquivos, e fornecelb acesso aos inodes. Seria inconsistente, por exemplo.
se uma entrada de diretório referenciasse tule inode não inicializado ou um inode que ainda não
tenha sido avocado no mapa de inodes ainda.

Por essa razão, dados de diretórios são também sujeitos à meta-data snapshotÉãng. No KFS: foi
particularmente fáci! de implementar isso. O mesmo objeto (PhZ/sicaZ Sequer OZ)ject) responsável
por realizar o copa-on-wüte de meta-dados em geral: também é usado para os dados dos diretórios.
Quando uma mudança ocorre nos dados do diretório (deva(!o à adição ou rellaoção de uma entrada).
o PSO responsável pela escrita do bloco evita a sobrescrito do bloco atual: ele doca uma nova
posição no dispositi'ç'o de armazenamento e escreve o bloco de dado do diretório nessa nova posição.
Adicionalmente. esse bloco também é adicionado à tabela de hash de blocos depende1ltes do super-
h[,lr,l r] n a prn'' ]in ntltll l
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3.3.4 Atomicidade do Super-bloco

Uma outra questão de implementação que achamos interessante levantar é que; ao contrário do
que previamente sugerimos, a escrita do super-bloco não é uma operação atómica. Geralmente,
super-blocos têm tamanhos diferentes, dependendo do sistema de arquivos, tipicamente maiores ou
iguais a 4KiB. E também verdade que o tamanho dos setores dos dispositivos de armazenamento
Idiscos rígidos, por exemplo) podem ser menores do que o tamanho do super-bloco: e tipicamente
de apenas 512 bytes.

Persistir o super-bloco de forma atómica, entretanto, é essencial para o funcionamento de
meta-data snapshotting. Se apenas partes do super-bloco são atualizadas, ele conterá informação
misturada, pertencente tanto à geração atual, quanto à geração anterior. Nesse cenário, meta-
daÉa snapshott ng não conseguiria garantir consistência na presença de falhas no sistema operacio-
na!/computacional.

A solução que temos adorado para esse problema é manter dois super-blocos: ao invés de apenas
um. Adicionando a versão da geração como um campo da última palavara de cada setor do super-
bloco, e alternando entre as duas localizações quando escrevendo o super-bloco, garantimos que em
qualquer dado momento, o super-bloco em disco com a maior versão de geração é o super-bloco
consistente com a imagem do sistema de arquivos em disco. Quando o sistema de arquivos é inicia-
lizado (mounted), os dois super-blocos são lidos, e a versão de todos os setores são verificadas para
determinar que são todos as mesmas (i.e., o super-bloco foi completamente escrito ao disposito),
e hnalmente, os dois super-blocos são comparados para determinar qual é o super-block correto
(mais atualizado).

3.3.5 Otirnizando para ciclo de vida curta de arquivos

De acordo com IOusterhout et al., 198SI, em sistemas Unix. por volta de 80% de todos arquivos
recém criados são removidos, ou sobrescritos dentro de 3 minutos da criação. Em sistelT)as de
arquivos assíncronos, sem garantias de consistência, dependendo do tamanho e uso da memória,
esses arquivos, de curto ciclo de vida nunca chegaill a ser escritos a disco.

]t/eta-data snapshottáng, ou qualquer mecanismo de consistência de meta-dados que permite
wüte-pack cacháng, tem que eficientemente lidar com essa classe de arquivo para manter baixo o
custo adicional. Com meta-data srzapshottÍng, alguns arqui''.'os são "envelhecidos" naturalmente
no interim da geração em que são criados. Por outro lado, é também verdade que a criação de
arquivos pode começar a qualquer instante, portanto, um arquivo pode ser criado há pouco tempo
antes da criação de uma nova geração. Esse cenário levará à inclusão de blocos de meta-dados
alterados de arquivos recém criados. Dado que a maioria dos arquivos recém criados são apagados
ou sobrescritos, o snapshot 'çai impor um custo adicional ao submeter pedidos de escritas de blocos
de meta-dados que poderiam ter sido evitadas, caso o sistema de arquivos tivesse tempo para deixar
o arquivo ''en'üelhecer"

Para contornar essa possível fonte de custo adiciona, o m.eía-data STzapsb.oílíng dev'e ser im-
plementado de modo que quando uln arquivo é removido: o sistema de arquivo tainbén] remove
o arquivo de gerações anteriores, (lue ainda estão em nleiTiória. Remoção de arqui''.o ó propaga(ta
para os super-blocos allteriores: e as págillas de meta-dados alteradas são lilalpas. Se o arquivo
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foi criado apenas há pouco tempo antes de sua remoção, a probabilidade que a sua criação ainda
não foi persistido em disco, e portanto ainda está em uma das gerações em memória, é grande.
Se isso acontece, o arquivo, e seus meta-dados não serão persistidos em disco, salvando escritas ao
dispositivo de armazenamento.

3.4 Avaliação de desempenho
Nesta seção analisamos o desempenho de nossa implementação do meça-data snapshotláng.

P\mostramos que um sistema de arquivos com meta-data snapshottirzg pode alcançar integridade
e consistência de meta-dados a um baixo custo de desempenho. Adicionalmente: comparamos o
desempenho do meta-data snapshotting com o de um sistema de arquivos com whte-ahead .jou7vza-
Zing, e mostramos que a nossa abordagem induz um custo adicional menor. além de escalar melhor
com demandas com maiores cargas de E/S.

Analogamente à seção 2.14, utilizamos uma microóencAmark, e duas macroberzchmark; justa-
mente os mesmos testes utilizados na seção 2.14.

3.4.]. Ambiente de testes

Nos próximos experimentou, utilizamos exatamente a mesma configuração descrita na seção 2. 14.
Entretanto, ao il:tvés de apenas dois sistemas de arquivos, testamos quatro diferentes: ext2fs,
ext3fs, KFS e KFS+snap.

A razão da escolha do sisten)a de arquivos ext2, além das razões expostas anteriormente, é que é
o único sistema de arquivos que encontramos com uma versão que tem .fou7vlaZáng, especificamente, o
ext3fs ITweedie, 1998). Os sistemas de arquivos ezt2 e ezí3 sã.o sistemas de arquivos com disposição
compatíveis em disco, e compartilham as mesmas estrutul-as de dados. Essa compatibilidade sugere
que as diferenças no desempenho são provavelmente relacionadas à funcionalidade de .joti7vzaZÍrzg.

Na análise dos resultados dos experimentes nos chamamos de KFS, o KFS simples, sem garan-
tias de consistência ou ordenação de dados, e de KFS+snap a versão do KFS com o mzeía-data
snapsAotfÍng ativado. No Ã'FS, as páginas sujas de meta-dados são escritas ao sistema de arma-
zenamento de forma completamente assíncrona, e portanto seu desempenho pode ser considerado
um limite superior ao desempenho do Ã'/'S+srzap.

O sistema de arquivos ext3 tem três modos diferentes de Jouma/á7zg: journal: ordered e
writeback. No modo .jou7'7zaZ, o sistema de arquivos realiza Zoggãng completo de dados e meta-
dados. Ambos os modos uriteóack e ordered i:tão realizam Jogging de dados, idas apenas de meta-
dados. A diferença entre os dois modos é que o modo ordered garante que os dados do sistema de
arquivos sejam escritos ao sistema de armazenamento antes que seus respectivos meta-dados, para
que todos os ]heta-dados apontem para dados x;ácidos. Essa garantia não existe no modo wHteback,
aonde as páginas de meta-dados podem ser sincronizadas antes dos dados. O modo ordered é o
Díodo padrão nos utilitários de forlnatação do ext3, e é esse )nodo (]ue utilizamos em todos os
experilnentos dessa seção.

Como mencionado ila seção 3.3.1: no KFS--snap ullia fhread é (lue realiza a ati'L'ação da criação
de ]lovas gerações, caso a cl'iação não tenha sido atiçada antes de uma (!uantidade (le ten)po collfi-
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Figura 3.2: Resultados do mãcrobenchmark, representanto o total de tempo de execução, em
segundos, para cada um dos quatro sistemas de arquivos. Os valores representam a média de 3
execuçoes sequenciais.

curável. O tempo máximo utilizado em todos os experimentos rlo KFS para a criação de geração
é de 10 segundos.

3.4.2 Desempenho do microbenchmark

Nesta seção apresentamos os resultados do mícrobe7zchmark descrito na seção 2.14.2. Esse teste
envolvia a criação de 100.000 arquivos uazáos distribuídos em 1.000 diretórios, e posterior remoção
de todos arquivos e diretórios. A figura 3.2 apresenta os resultados desse experimento: comparando
o tempo total de execução das quatro ilnplementações dos sistemas de arquivos. Os resultados
aqui são encorajadores, mostrando que o meta-data snaps/zottàrzg adiciona apenas 3.6% no tempo
de execução quando comparado ao seu limite superior. O .jou77zaZãng, por outro lado, provoca uma
degradação maior no desempenho: o eztJ? demora 9% a mais para terminar o tesa do que o e t2.

3.4.3 Desempenho dos macrobenchmarks

Para clenionstrar o efeito do rnefa-data sn.apsbotf?rz.q desempenho cenários do "mundo real" : nós
testados as (lustro implenlelatações de sistemas de arclui\os nos dois ben.cbmarXs da senão 2.14.3:
o Posta;íülk e Q Dbertch.
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Figura 3.3: Resultados do PostMark, em total de transições por segundo. Os valores representam
a média de 5 execuções consecutivas.

3.4.4 Postmark

A figura 3.3 mostra o desempenho fil)al (transições por segundo) dos quatro sistemas de ar-
quivos executando o PostMark (descrito na seção 2.14.2). Adicionalmente, utilizamos a mesma
configuração e parâmetros. A tabela 3.1 mostra o desempenho de cada operação em separado
conforme relatado pelo Pos(A/ark.

Os resultados finais indicam que, para essa carga, o .jou7waZing no ezt2 causa uma grande
degradação no desempenho: o ezt3 demora 90% mais tempo para terminar esse experimento do
que o ezt2. Com meta-data sncipshoftãng nenhuma degradação foi percebida. e, de fato: uma
pequena melhoria foi percebida (menos do que 0.5%,, que é considerável dentro da margem de erro

Operation eii17;in'"iav'l'KÊs:í;a®

Tabela 3.1: Resultados clo PostXlark: em transições por segundo. Cada linha cla tabela compara
uin tipo diferente e espe('ífico de operação de sistema de ar(lui''-'os. Os valores repleseiltain a média
de 5 exe('rações consecutivas.
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Figura 3.4: Resultados do Dbench. Os valores representam o tempo necessário para completar
uma execução com o número indicado de processo clientes. Os valores representam a média de 5
execuções sequenciais.

experimental)

3.4.5 Dbench

Na figura 3.4 comparamos o tempo de execução do Dbench (descrito na seção 2.14.5) nos quatro
sistemas de arquivos. As bandas ( throtzghtpuÊ) em cada sistema de arquivo, reportadas pelo próprio
Z)bench, estão listadas na tabela 3.2.

Os resultados desse experilTiento indicam qual é o impacto de meta-doía snapsAoiíing quando
exposto a uma carga de servidor de arquivos. O experimento também ilustra como o custo adicional
se comporta em um ambiente multiprogramado, conforme o aumento do número de clientes e
requisições ao sistema de arquivos. Como esperado, o custo adicional causado pelo meia-data
snapshottãng é pequenos o maior custo adicional medido foi com apenas l processo, e foi de cerca
de 4%. Conforme o número de clientes cresce: e o teste se torna mais int.ensivo em E/S: e mel:LOS

atrelado a processamei:tto, devido à falta de memória, o custo adicional do m.efa-dada srzapshofíãrzg
decresce ligeiramente para quase 3%.

Adicionalmente. também para essa mesma carga. tour'rza/zng no ezf2 causa uma grande de-
gradação de desempenho. alas além da degractação: é interessante observar como é a escalabilidade
do ezf.? conforme o ciescinlento do número cle clientes. Com apenas uln processo: o ezt3 demora
60% mais tempo para terminar do que o eif2: e como a íiura 3.4 sugere esse custo adicional cresce
exponencialmente. Com 32 processos clientes concorrentes; o ei:í3 demora 152% mais tempo para
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Tabela 3.2: Resultados do Dbench, em megabytes por segundo. Os valores representam a média
de 5 execuções sequenciais.

terminar do que o está?

3.5 Extensões

Meta-data srzapsAotting, ao contrário de se/[ zzpdates: JouzvzaZàng e sistemas de arquivos estru-
turados em Zogs, não requer ações específicas para cada tipo de operação do sistema de arquivos.
A única garantia necessária para o funcionamento do meta-data snapshottãng é que todos os blocos
pertencentes a um snapshot sejam coerentes em relação aos demais blocos da mesma versão. O uso
de copa/-orz-frite garante essa coerência, e a falta de ações específicas para operações diferentes é
que deixa o meta-data snapsÀottáng simples.

A/efa-data srzapshottáng pode ser facilmente estendido para dados comuns de arquivos. De fato,
snapshotfãng de dados já é realizado no mecanismo padrão para dados de diretório, como descrito na
seção 3.3.3. Nessa seção, discutimos duas extensões para o mecanismo de meça-data snaps/zoÍííng:
apoio a transições no sistema de arquivos e versionainento de arquivos e diretórios.

R K l 'T\n na nr'ní'c

Com o mecanismo de snapshot no KFS é possível, por exemplo: adicionar funcionalidade para
apoiar capacidades de transições (com semânticas "tudo ou nada" ) para uma série de operações de
write0 em dados de qualquer arquivo específico, ou mesmo, uma série de operações ein díretórios
(criação, remoção, renomeção: etc.). Para isso, é necessário incluir todas as páginas sujas de dados
e meta-dados da transição na mesma geração. Se a geração contendo as páginas sujas da transação
for efetivada ao sistema de armazenatnento, então a transação foi persistiria de forma atõnlica.
Entretanto: se uma falha no sistema operacional/computacional ocorrer; impedindo a geração de
ser persist.ida, a transição inteira é impedida de alterar o sistema de arquivos.

Com esse mecanismo. tem-se a garantia de (lue não apenas parte das modificações cla trailsação
é realizada: ou todas t\s modificações são feitas (i.e.: a geração é persistido): ou ne!-Lhunia das
modificações (i.e.. geração não é persistidal.
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Number
of

cliente
ext2 ext3 KFS KFS+snap

l 323.362 251.179 291.108 279.665
4 328.636 186.646 288.199 277.702
8 330.204 204.118 290.809 278.369
16 323.293 178.313 271.658 261.600
32 282.465 111.326 240.511 232.517
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3.5.2 Versionamento

Se a técnica de meta-data snapshotting fosse mudada para que blocos de gerações mais velhas não
fossem liberados, então seria possível ter vários snapshols (ou versões) de uma conjunto selecionado
de arquivos ou diretórios, ou mesmo o sistema de arquivos por inteiro. Essa capacidade seria
bastante similar à capacidade encontrada em LogzcaZ Volume Managers (OVNI).

Esse tipo de versionamento pode ser criado de forma eficiente. Tudo que é necessário é marcar
os blocos selecionados, pertencent.es a arquivos e diretórios, e seus respectivos meta-dados, como
imutáveis: nenhum dado ou meta-dado precisa ser copiado ou duplicado para versionamento copa/-
on-wráte. Nlodificações futuras serão feitas a nova posições do dispositivo de armazenamento, similar
à descrição do snapshottázig de dados de diretórios na seção 3.3.3.

Uma diferença chave entre 7neta-data snapshottáng e versionamento de snapshots é que en-
cluanto o primeiro opera completamente em memória, o último tem que persistir informação sobre
o versionamento para ser capaz de determinar (após reinicializações; por exemplo) quais blocos
de dados e meta-dados são imutáveis, e quais são mutáveis. Então, para gerenciar múltiplas
versões. e gerenciar os blocos imutáveis, funcionalidades adicionais precisam ser incorporadas à
ilbplementação de arquivos e diretórios. Além de persistir informação relacionado a blocos de
dados e meta-dados imutáveis, é preciso disponibilizar uma interface para que usuárias consigam
acessar diferente versões do arquivo ou diretório.

Uma vantagem de implementar essa funcionalidade em uma arquitetura com a do KFS é que
o versionamento de arquivos pode ser feito de forma ad-hoc. Isto é, é possível escolher quais
arquivos e/ou diretórios serão afetados. Bastaria adicionar o Phys caZ Sequer Oblecf responsável
por versionamento à composição de SezuerOólecfs dos arquivos afetados.

3.6 Conclusão

Nessa capítulo, apresentamos o meta-pala szzapshotfãrzg como um mecanismo de baixo custo,
escaláve! e simples para resolver o problema de consistência em sistemas de arquivos na presença
de falhas no sistema operacional ou computacional. Uma inovação que esse mecalaismo trás em
comparação a outras técnicas visando consistência de sistemas de arquivos, é permitir que a ima-
gem persistido no dispositivo de armazanemento seja consistente a todos os momentos. Nossos
experimentos indicam que o meia-data snapshoÉtáng provo esse tempo de disponibilidade a um
baixo custo adicional. Em cargas intensas de manipulação de meta-dados, ele desempenha com
ullla degradação de ao máximo 4% quando comparado ao seu limite superior, e executa 109% mais
rápido quando comparado com um sistema de arquivos com u-üte-a/zead .joumza/áng.

Para resumir algumas das vantagens apreselltadas do n].eía-data srzapshoftáng:

l Ele reduz o núlnelo de escritas efetuadas pelo sistema de arquivos se comparado com meca-
llismos de JoürrzaZz:ng, estruturação em loas ou se.ft üpdates. ./otzrvl.alzn.g e estruturação eln /ogs
utilizam wríte-ab.ead /oggin.g, e portanto têm ciue escre'L'er a illesma informação duas x;fazes:

en(quanto que o mecanismo (le se/í up(Zaies tem (lue l)ossivellnente escrever a inesnla página
anais do que uma v( z para respeit!\r as dependências penclPntes da i)ágina.
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2 É uma técnica muito mais simples do que se.ft updaÉes: e argumentavelmente mais simples
do que soluções baseadas em ioga. Especificamente: considerando a arquitetura do KFS, é
possível encapsular grande parte da lógica em poucas classes (objetos). No caso dos outros
mecanismos é necessário escrever código específico para cada tipo de operação do sistema de
arquivos.

3 É um mecanismo altamente concorrente; e os resultados mostram que seu desempenho es-
cala na mesma taxa que um sistema de arquivos assíncrono: sem garantias de consistência.
Sistemas de arquivos joumaZá7ig tem um ponto centro de contenção: o diário (joumaZ) de
transações. Não é claro como um sistema de arquivos com .joumaZzrzg escala conforme o ta-
manho do sistema de arquivos. (Bryant et al. IBryant et al., 20021 descreve resultados do
desempenho e escalabilidade de quatro sistemas de arquivos para o Linux com .jou7'rza/áng).
Dado que o tempo de busca em dispositivos de armazanemento não tem melhorado na mesma
taxa do que o desempenho de processadores, memória volátil e taxas de transferências, manter
um diário atualizado pode torna-se um gargalo de desempenho.

4. Pode ser facilmente estendido para implementar capacidades de transições e versionamento
de dados e meta-dados.

5 A versão da imagem em disco do sistema de arquivos é consistente a todos os momentos.
Com meia-data snapshoÉlãng, tal como outras técnicas de consistência de sistemas de arquivos,
aplicações sempre enxergam a versão mais atual dos meta-dados, enquanto que o disco sempre
colltém uma versão consistente. Mias uma vantagem dessa técnica é que o sistema de arquivos
está completamente consistente após uma queda do sistema, enquanto que o soP updaÍes
precisam executar um verificador de sistema de arquivos no fundo INlcKusick, 20021 para
coletar recursos não utilizados, e no caso de mecanismos de /oggÍrzg, é necessário processar o
Zog, adiando a disponibilidade do sistema de arquivos.

Após finalizar essa pesquisa sobre consistência de meta-dados, descobrimos que um grupo da
empresa Network Appliance já havia publicado sobre uma técnica muito parecida. Em IHitz et al.,
1 9941 (artigo apresentando o servidor de NFS da empresa Network Appliance) , é descrito, em alguns
parágrafos, um mecanismo utilizando copa-on-wüte, como o nosso, para criação de snapshois, mas
não detalha sobre consistência de meta-dados ou desempenho. Outro artigo IHutchinson et al..
i9991 do mesmo grupo da Network Appliance explicitamente descreve o uso desse mecanismo para
meta-dados, embora. o fique principal de ambos os artigos é a idéia do uso de copa-on-toüte em
sistemas de arquivos para a criação e manutenção de diversas versões (snaps/z.oZs) da imagem do
sistema de arquivos, de forma eficiente. e sem desperdício de espaço.

Então, embora i-Lão tão inovador ou original quanto achávamos a princípio, achamos que nossos
estudos são valiosos pois entram em mais detalhes sobre alguns problemas expostos no projeto e
iinplelnentação desse mecanismo. Adicionalmente, colho focamos nossos estudos especificamente
em consistência de meta-dados (e não de versiona]nento de dados e ]Tieta-dados como os outros
estudosl, nossa colltribuição da medição cle custo adicione\l desse !necatlismo especificamente para
consistência cle illeta-dados é ullia colltribuição inteiess?\iate
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Por fim, a simples implementação de um mecanismo de consistência de meta-dados de forma
componentizada serviu para a validação da flexibilidade na arquitetura do KFS. Conseguimos
encapsular o mecanismo de meta-data snaps/tofíing utilizando uma implementação alternativa de
PSO que redirecionava as requisições de escrita a uma implementação de Z?rock(.;ache específica ao
meça-data snapshottárzgl a lógica de copa-on--whte ficou essencialmente encapsulada em uma única
classe
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Capítulo 4

Flexibilidade de meta-dados

Uma funcionalidade que abordagens de sistemas de arquivos flexíveis e/ou customizáveis não
exploraram ainda é a possibilidade de fornecer diversas implementações para o armazenamento do
próprio meta-dado. Embora à primeira vista essa funcionalidade não seja necessária ou mesmo
desejada, ao longo desse projeto, encontramos diversas evidências de que, de fato, flexibilidade de
meta-dados é uma funcionalidade importante para uma arquitetura flexível como a do KFS.

No HFS, por exemplo, meta-dados eram guardados de forma similar ao projeto inicial do KFS:
existia uma estrutura global única, chamada de "object map" , com funcionalidade análoga ao J?e-
cordMap do KFS. Não foi incorporado nenhum mecanismo para permitir customização da estrutura
que mantém meta-dados.

Outras arquiteturas, como sistemas de arquivos "empilháveis" IRosentha1, 1990i Heidemann and
Popek, 19941 Khalidi and Nelson, 199SI e estensíveis IX'lazieres, 20011 apenas focam em customização
e estensibilidade do sistema de arquivos como um todo, e não provêm mecanismo para flexibilidade
de granularidade fina como o KFS, e muito menos apoia flexibilidade das estruturas de meta-dados
do sistema de arquivos.

Nesse capítulo, introduziremos o conceito de meta-dados distribuídos, e a necessidade que
encontramos, durante o desenvolvimento desse prometo, de ilacluir flexibilidade de meta-dados na
arquitetura do KFS.

Primeiramente, na seção 4.1, descrevemos nossas experiências e desaHos no desenvolvimento
do KFS que motivaram a integração de flexibilidade de meta-dados em nossa arquitetura. Essa
informação é relevante para o esclarecimento de como a arquitetura atual do KFS falha ]la adição de
alguns mecanismos ao sistema de arquivos. Na seção 4.2 discutimos como introduzimos flexibilidade
de meta-dados na arquitettu'a do KFS, e, na seção 4.3 discutimos sua arquitetura, problemas
enfrentados, e o estado atRaI da ilnplemel-ttação do protótipo.

4.] Motiva( ão

Nesta senão descreveremos três cenários (le adição cle funcionalidade ao l<FS que envidenciitram
a ilicolllpletude do KFS como uma arquitetura de sistemas de t\aqui'tos altalnellte flexível (com
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granularidade fina) . Embora os três cenários ataquem problemas e funcionalidades distintas, todos
apontaram à mesma falha na arquitetura do KFS.

Os problemas que motivam a criação de meta-dados flexíveis no KFS são:

1. Adição de inodes "embutidos" (emóedded ánodes) como estrutura de meta-dados do KFS. Essa
técnica é uma otimização para melhorar o tempo de acesso a arquivos e diretório pequenos,
onde coloca-se os meta-dados de arquivos dentro (ou próximo) do bloco de entradas de nomes
de um diretório.

2. Aplicar o meta-data srzapshottãrzg (descrito no capítulo 3), ou qualquer outro mecanismo
de consistência de meta-dados, em apenas uma parte da árvore do sistema de arquivos.
Descreveremos como a arquitetura atual não permite com que apenas parte do sistema de
arquivos tenha garantias sobre consistência.

3. Separação do sistema de arquivos em grupos menores e mais gerenciáveis, inspirado nos grupos
de cilindros do FFS e grupos de blocos do ezf2 (ver seções 2.1 e 2.2).

A seguir, descrevemos cada uma dessas funcionalidades em detalhes, e as razões pelas quais a
arquitetura atual do KFS é insuficiente para comport.á-las.

4. ]..]. Inodes embutidos

Em nossa busca por demonstrar a validade de uma arquitetura flexível, baseada em componentes
de granularidade fina, para sistemas de arquivos, proctuamos mostrar que o desempenho de tal
sistema de arquivos consegue ser melhor justamente para os casos nos quais sistemas de arquivos
tradicionais/monolíticos são otimizados. Dessa forma, mostraríamos que mesmo que flexibilidade
tenha um pequeno custo adicional, o ganho pela capacidade de implementação de estruturas e
políticas para casos específicos acaba sendo vantajoso.

Após a análise de resultados preliminares (apresentada na seção 2.14), constatamos que mesmo
após resolver problemas como contenção em estruturas globais, alocução de pequenos objetos de
memória, etc, conseguiríamos: no máximo, obter um desempenho equivalente ao do ezt2 para
arquivos pequenos. Isso é porque estávamos utilizando estruturas de dados e meta-dados muito
similares ao do ezt2, justamente para permitir a avaliação do custo adicional de uma arquitetura
como a do KFS.

Da experiência obtida com o HFS para aplicações paralelas eln ambientes multiprocessados
(que geralmente trabalham com arquivos considerados grandes). sabemos que a customização das
estruturas e políticas do sistema de arquivos podem compensar o custo adicional de uma arquitetura
mais complexa.

Nossa intenção foi encontrar uma otimização especíâca para arquivos pequenos. e mostrar que
em um sistema Hexível: com unia arquitetura colho a do KFS, pode executar carga de arquivos
pequenos de maneira eficiente, além de conseguir eficientemente executar aplicações maciçamellte
paraleltts: blue têtn um conjunto blue.ante distinto de requisitos.

Uma otiinização que achamos que seria iinportallte para o bola desempenho de cargas (lue
lidam principalmente com pe(luenos ar(ruivos é a ideia de inorÍes embutidos. descrita em .Ganger and
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Kaashoek, 1 9971 . Essencialmente, a ideia vem da constatação de que dispositivos de armazenamento
hoje em dia tem duas características básicas, que vêm se agravando ao longo dos anos:

l O tempo de busca (seek) de um setor ou bloco nos dispositivos modernos não melhora na
mesma proporção que a banda de escrita e leitura sequencia!, acesso à memória principal, ou
\elocidade de processamento. Por isso, é comum identificar a operação de busca como sel:tdo
a operação mais custosa para manipulação de dados.
\guitas das otimizações feitas em sistemas de arquivos e sistemas de gerenciamento de memória
dos últimos 10 a 15 anos giram em torno dessa caract.erística básica. Ulba das principais
maneiras que diversos sistemas têm evitado operações de busca é maximizar a laca/idade
entre estruturas e acessos ao dispositivo. Isso não é só válido para sistemas de arquivos, mas
também para escalonadores de E/S de dispositivos de armazenamento.

2 Embora o tempo de busca não tenha melhorado tanto quanto outros componentes do sistema
computacional, é perceptível a melhora na taxa de transferência bruta de dados em dispo-
sitivos de armazenamento. Isto é, em dispositivos de armazenamento modernos, o tempo
necessário para transferir apenas um setor do disco é muito próximo da transferência de di-
versos setores contíguos, e esse tempo vem decrescendo quase que na mesma proporção do
aumento de velocidade de outros componentes do sistema computacional.

Ler ou escrever 16KiB de setores sequenciais dos dispositivos modernos demora apenas 10%
a mais do que ler apenas 8KiB. Adicionalmente, a leitura de 64KiB de setores sequenciais
demora menos do que o dobro do que a leitura de um único setor de 512 bytes. O texto
também relata que esses dados são verdadeiros para setores e blocos não necessariamente
conta'gozos, isto é, é possível tirar proveito da alta banda disponível nos discos, com setores
que estão "minimamente pertos"

Como agravante, o artigo descreve que essa tendência tem aumentado nos últimos anos. e
que, se a tendência continuar, cada vez mais o posicionamento de dados e ]neta-dados no
disco será uma questão essencial para o bom desempenho de sistemas de arquivos.

O artigo descreve duas técnicas especíõcas para otiinizar o caso de acesso e manipulação de
arquivos e diretórios pequenos, ambas apoiadas nas características físicas de dispositivos modernos
descritas acima.

l Inodes embutidos. A idéia de inodes embutidos é a eliminação de um ní-,el de indireção
físico do sistema de arquivos. Isto é, ao invés de estabelecer uma tabela de inodes no sistemas
de arquivos, e entradas de diretórios referenciando posições nessa tabela, a proposta é de
embutir" o inode completamente dentro da entrada do diretório.

Dessa forma: ao ler um bloco de um diretório. além de ler os nomes dos arquivos: o próprio
iilode do arquivo é lido. já (lue estão no mesmo bloco (ou. i-lo pior dos casos, em blocos
vizinhosl.

2. Agrupamentos explícitos. .Agrupamento explí('ito de ar(laivos é a técnica de escolher uin
grupo de arquivos lpf'quenosj: e agrupar seus dados de forma contígua em ctisco. .â. icléia é
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utilizar a larga banda de dispositivos de armazenamento e aproveitar a leitura de dados de
um arquivo para já ler dados de uma série de arquivos, sem a necessidade de buscas custosas
entre cada um.

Uma das principais questões dessa técnica é escolher qzzaís arquivos agrupar. Para isso, o
espaço de nomes do sistema de arquivos é utilizado colho dica para determinar quais arquivos
devem ser agrupados. Nllais precisamente, os arquivos que estão embutidos no mesmo diretório
é que são escolhidos.

Note que essa otimização parte do princípio de que um padrão de acesso comum para
aplicações tende a ser local a diretórios, isto é, especula-se que aplicações respeitam localidade
do espaço de nomes, e não trabalham em cima de um conjunto de arquivos eln diretórios com-
pletamento distintos. Estudos apresentados em IRose1li et al., 20001 demonstram que para
quatro cargas de trabalhos invetigadas, 97% das chamadas ao sistema stat0 que seguem uma
outra chamada stato são feitas para arquivos do mesmo diretório.

Algumas dificuldades na in)plementação desses mecanismos, especificamente do incide embutido,
advêm do fato de que o identificador único de arquivo não mais corresponde diretamente a uma
posição fixa em disco. Devido à alocação dinâmica de diretórios e arquivos dentro dos diretórios,
o identificador de arquivo estabelecido no profeta de inodes embutidos serve como um ZocaZízador
de incide. Utilizando-se tabelas de diretórios, e informação do próprio diretório, é que se encontra
a posição de fato do inode.

Ademais. esse localizador de inode, que deveria ser único e imutável durante toda a existência
do arquivo, acaba não seguindo essa semântica. Como exemplo, imagine a criação de um arquivo
novo embutido em um diretório, e a atribuição de um identificador único para esse arquivo. Após
algum tempo, uma operação de renomeação pode ter mudado o arquivo de diretório, exigindo a
migração desse arquivo para o novo diretório. Mlesmo que o identificador velho, de alguma forma,
illdicasse a posição do arquivo dentro do diretório antigo, o mesmo identificador não estará mais
referenciando a nova posição do arquivo. A menos que um nível de indireção seja utilizado, esse
identiãcador único estará incorreto.

A princípio, o artigo defende a posição de que a quebra da semântica estabelecida em sistemas
de arquivos Unix, de que o identificador de um arquivo deve ser único e imutável durante toda a
vida do arquivo: não é aceitável. Nluitas aplicações e servidores de arquivos e/ou aplicações (como
o NFS: por exemplo) se apoiam nessa selnâlltica. Apesar disso, a implementação descrita no artigo
de inodes embutidos não adere a essa semântica. A implementação silnplesinente faz a mudança
do localizador do inode, e assume que outras partes do sustenta de arquivos e/ou aplicações saibam
lidar com a mudança. A solução proposta para a fixação do identificador de arquivos é a criação de
uma tabela de inapeamento entre identificador de arcluivo e localizador de ilaode. O artigo estima
que se implenJentado de forma apropriada: tal tabela poderá ser ]nantida com um baixo custo
adicional.

Inteiessi\nteillente, diversos problemas relacionados à cluestão acima fole\m identificados ilo nosso
projeto de roleta-(lados distribuídos no l<FS. e as possíx-eis soluções spi'ão discuticltls na senão 4.3.
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Problema no KFS

Nesta seção ilustramos por que a arquitetura do KFS é insuficiente para implementar um
}necanismo como o do iilodes embutidos.

A principal questão da ilTiplementação de inodes embutidos está no mecanismo de recuperação
de SerwerObjecís a partir de um identificador OZ).jTokeri/D, e do fato de termos apenas um Record-
Wap global. Lembrando ao leitor, mecanismos como instanciação de um SerwerOblecl (descrito na
seção 2.10.1) e persistência de SeruerOblects (ilustrado no diagrama 3 da figura 2.11), se apoiam
no fato de que conseguem acessar seus registros a partir do ObjToken.ÍD, acessando o Recorda/ap

Dado que a implementação de algumas funcionalidades básicas de todos $ert;e7'Oójects depen-
dem do acesso ao Recorda/ap global, a colocação dos registros cle um SeruerObject embutido no
diretório exigiria mudanças na implementação do KFS. Em adição, percebemos que para manter
uma arquitetura elegante para o gerenciamento de Ser"t;erOZ)jects, a arquitetura em si precisaria de
modificações .

A primeira idéia que discutimos foi a de estender a interface do [$Ol?as c])ir para ilTlp]e-
mentar todas os métodos do J?ecordi\4ap. Isto é, todas as operações possíveis em uin Recorda/ap
seriam implementadas nessa nova implementação de diretórios. N'mesmo assim, existe o problema
de identificar quando o próprio diretório deveria ser utilizado para armazenamento e manipulação
de meta-dados, e quando deveria-se utilizar o Recorda/ap.

Não queríamos adicionar condicionais em código genérico para casos específicos; a filosofia
principal da nossa arquitetura de buiZding bZocks (e de orientação a objetos, em geral); é o de
evitar código genérico com muitos condicionais, e criar código especializado que servem para casos
específicos.

Ademais, generalisando a pergunta para outros possíveis mecanismos, nos perguntamos, como
permitir que diretórios ou arquivos específicos possam especificar implementações de armazena-
mento de meta-dados diferentes, de forma a atender necessidades e padrões de acesso diferentes'?

global0

4.1.2 Snapshotting de um particionamento

Durante o desenvolvimento da técnica de consistência de meta-dados do KFS (não necessari-
amente o mzeta-data snaps/zottãng, mas qualquer técnica), uma questão que ficou sem resposta foi
a de como disponibilizar a flexibilidade prometida com relação à consistência de meta-dados. Isto
é, como permitir cole que apenas um conjunto especiãcado de arquivos e/ou diretórios esti'cesse
utilizando o mecanislTio de consistência de meta-dados (e portanto, pagando esse custo adicional),
ao invés do sistema de arqui''.os todo'P

A utilidade de possibilitar o funcionamento de mecanismos de consistência de meta-dados para
apenas uma parte da ár'core do sistema de arquivos é que aplicações ou usuárias poctem julgar que
nem todos os arquivos são importantes (por exemplo: arquivos temporários). Nesses casos: pode
ser preferível não pagar-se o custo adicional de um mecanismo de consistência de meta-dados, já
que a perda desses ar(lui\os é irrelevante.

Ao coilt.rário de outras funcionalidades. entrei:auto. consistência de meta-dados não é uma ftul-
ciontllidacle cine pode ser isolada a um ar(!uivo como outras blue envolvem dados (e.g.. col)opressão:
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criptografia, etc.). Como vimos na seção 3.1, consistência de meta-dados envolve diversos compo-
nentes do sistema de arquivos, começando pelo diretório que contém o nome do arquivo, passando
pela tabela de inodes (RecordMap) e o super-bloco. Dessa forma, devido a estruturas de dados
que são inerentemente compartilhados entre diversos arquivos, disponibilizar de consistência de
meta-dados na granularidade de m'quivos é uma tarefa extremamente complicada.

Especiâcamente, com a arquitetura original do KFS, meta-dados utilizam uma estrutura comum
lo Recorda/ap) para todo o sistema de arquivos. A alteração da implementação desse Recorda/ap
afeta todos os arquivos e diretórios.

4.1.3 Separação do sistema de arquivos em ''grupos"

Como discutido na seção 2.14, uma das razões pelo alto custo adicional no KFS, ein comparação
ao ezti?, quando há um grande número de requisições paralelas, é o fato do ezt2 particionar o sistema
de arquivos em "grupos" menores, mais gerenciáveis, e que funcionam de maneira independente,
permitindo um maior grau de paralelismo.

Consideramos que esse tipo de otimização seja essencial para o bom desempenho do sistema
de arquivos, especialmente em cenários em que o sistema de arquivos recebe uma alta taxa de
requisições de múltiplos clientes. Como já argumentamos, além de estruturas menores serem mais
fáceis de gerenciar, e imporem um menor custo computacional, a utilização de sub-estruturas
permite a manipulação de dados de forma independente, e portanto, de forma potencialmente
paralela.

O particionamento esÉáíÍco como é feito nos sistemas de arquivos ezt2 e FFS, porém, não casa
com a arquitetura que propomos para o KFS. Além de fixar a posição e quantidade de recursos
(inodes e blocos) disponíveis para cada grupo, não permite a adaptação ou customização do formato
do sistema de arquivos conforme necessidades e dicas de aplicações. Como um exemplo: o partici-
onamento estático como é feito nesses sistemas de arquivos legados iria dificultar a implementação
de inodes embutidos (técnica discutida na seção 4. 1 .1) , já que assume uma tabela estática de inodes
para o grupo em questão. A idéia primordial de inodes embutidos, entretanto, é a eliminação dessa
tabela de inodes.

Por outro lado, com a arquitetura inicialmente proposta para o KFS, não vemos maneira ele-
gante de particionar o sistema de arquivos, já que estruturas essenciais do KFS (principalmente
o Recorda/ap e o BZockÀ/ap) são estruturas globais. O particionamento dessas estruttuas ein sub-
estruturas de forma estática, como discutido acima, não é desejada. Esse particionamento só seria
eficiente caso fosse feito de modo a respeitar padrões de acesso das aplicações acessando o sistema de
arquivos. Além disso, o particionalnento deverá ser dinâmico de modo a permitir sua modificação
caso o padrão de acesso mude durante a vida do sistema de arquivos.

4.2 Meta-dados distribuídos

Como o leitor já pode ter deduzido: um requisito inicialmente não previsto essellcial pala a
arcluitetura flexível do KFS é a inclusão de meta-dados distribuídos. \teta-dado distribuído
consiste na desce[atralização das estrutura de meta-dados ]]a arcluitetura do l<FS. \leis pre('isa-
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Figura 4.1: Ilustração da estrutura centralizada do Recorda/ap.

mente, permitirmos a divisão do RecordMap global em múltiplos RecordMaps: ou seja, queremos
dàstr'ibuír o gerenciamento de meta-dados em diversos objetos. Mais do que isso, queremos permi-
tir a exploração de localidade (física) entre meta-dados e seus dados respectivos, ao mesmo tempo
promovendo total independência entre essas estruturas.

Como inicialmente nosso objetivo era a introdução de inode embut.idos no KFS: nossas mudanças
e projeto inicial foram fortemente baseados nas idéias e implementação de inodes embutidos des-
critas em IGanger and Kaashoek, 19971 (ver seção 4.1.1). Para permitir a implementação de tal
recurso: modificamos a arquitettua do KFS dividilado o Recorda/ap global em sub-estruturas por
diretório. Concordamos com a idéia principal do artigo de que o espaço de nomes do sistema de
arquivos é uma dica inerente sobre o padrão de acesso de aplicações.

Ao invés de uma única "tabela de registros" global, o KFS tem múltiplas dessas tabelas, possi-
velmente, uma por diretório. Com essa arquitetura é possível fazer com que cada diretório escolha,
de forma flexível: a implementação dessa tabela. A única restrição é a adição da interface básica
do Recorda/ap, que denominamos de RecordJV/apZ?ase. Essa interface contém todos os métodos
necessários para comunicar com os Sem erOÓ.jecfs e Será/erOólecí.'l/ZocaÉor para leitura: persistência
e manipulação de registros.

Para melhor ilustrar a proposta de meta-dados distribuídos: vamos utilizar dois diagramas. Xa
fiõaura 4.1 temos a arquitetura centralizada de i)lera-dados do KFS. Todos os Sen-erOólects tõm
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Namespace Dee

Figura 4.2: Ilustração da estrutura distribuída do Recorda/ap. As linhas contínuas neste diagrama,
como em outros, representam fluxo de processamento e referências entre objetos. As linhas traceja-
das indicam o LocaZRecordJWap responsável pelo armazenamento de um determinado SeruerOb.ject.

registros no RecordMap globall as entradas de diretórios referenciam o registro via o ident.i6cador
único OójToken/D.

Na figura 4.2, entretanto, temos a arquitetura de meta-dados distribuídos. Nesse caso, cada
diretório instancia um Record.A/ap local e privado (o Z;ocaZRecordMap). Os arquivos presentes
somente no diretório em questão, têm OZ)jToken/Z) referente ao LocaZRecordMap do diretório. Dessa
forma, ao invés de uma tabela única de meta-dados, acaba-se distribuindo-os pelo próprio espaço
de nomes do sistema de arquivos.

Com essa mudança, a lógica para instanciação de novos Será/erOójects, e para qualquer operação
que envolve manipulação de registros de meta-dados, é ligeiramente alterada. Ao invés de sempre
consultar-se o RecordMap central como antes, é preciso consultar o diretório pai: e adquirir uma re-
ferência para o LocaZRecordMap que contém aquele registro. Consequentemente, o Z,ocaZRecord.V/ap
tornou-se um campo ]lo contexto do $eruerObjecl.

As vantagens dessa arquitetura, que denominamos de m.eta-dados dásthbuÍdos pela sua natureza
distribuída pelo próprio espaço de nomes, ein relação à arquitetura antiga são listadas a seguir:

l Flexibilidade. Como cada diretório pode conter um mapa de registros particular, é possível
customizar esse mapa de registros para o padrão de acesso de aplicações, quantidade de
arquivos, etc. Essa flexibilidade não era existente anteriormente.

Do mesmo jeito em que podemos implementar arquivos de tnodo a serem ótimos para refe-
renciar poucos blocos (no caso de al'qui'ç'os pequenos) ou muitos blocos (llo caso de arquivos
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grandes), podemos imaginar a otimização de necordÀ/aps para cenários extremamente parti-
culares. Podemos ter Record.A/aps que mantêm cópias de redundância em discos externos, a
manutenção de meta-dados em um disco mais rápido análogo à técnica comum em banco de
dados de manter todos os índices das tabelas do banco em um disco único mais veloz, etc.
Em particular. consideramos que essa nova flexibilidade seja ideal para elegantemente permitir
a incorporação das funcionalidades mencionadas na seção 4.1.

2 Inodes embutidos. Uma implementação de inodes embutidos, com essa arquitetura, se
torna possível. Já que cada diretório fica responsável por implementar, persistir e instanciar
o seu próprio LocaZRecordÃ/ap, é possível implementar um diretório que também armazena os
meta-dados de seus arquivos, exatamente da forma proposta pelo artigo de inodes embutidos,
bastando fazer o diretório exportar uma interface de RecordMapl?ase.

Adicionalmente, com essa nova arquitetura do KFS é possível criar uma estruturação não
possível com o projeto original de inodes embutidos: estruturar os blocos das entradas do
diretório de forma contígua aos blocos da tabela de registros, ao invés de literalmellte embutir
os idades no diretório.

Essa alternativa se torna interessante para diretórios muito grandes. No artigo descrevendo o
projeto de inodes embutidos, os autores discutem que um lado negativo de inodes embutidos
são os casos de diretórios muito grandes, i.e., que contém um grande número de entradas.
Nesses casos, a listagem ou busca de nomes no diretório deverá ficar com com um maior custo
adicional grande devido ao aumento de número de blocos necessários para conter todas as
entradas do diretório. Com a estruturação que propomos, isto é, deixarmos os blocos de dados
do diretório contíguos aos blocos do Z,ocaZRecordÀ/ap, ainda temos a vantagem de localidade
física no dispositivo, já que, estaremos evitando operações de busca, e estaremos usufruindo
da boa taxa de banda para leitura e escrita de blocos sequenciais. Ademais, não impomos
custos adicionais na manipulação das entradas do diretório já que essas podem ser deixadas
inalteradas.

3 Snapshottíng parcial. Com a flexibilidade, por diretório, de escolher uma tabela de regis-
tros, é possível escolher uma tabela de registros que utilize algum mecanismo de consistência
de meta-dados. Outros diretórios (como o /tmp, comum rlo Unix para armazenamento de
arquivos temporários) podem optar por outra opção de tabela de registros que não sofra com
essa custo adicional.

Esse particionamento, entretanto, não é tão limpo quanto gostaríamos. Primeiramente. a
granularidade do particionaniento não pode ocorrer em llível de arquivo, já que, como discu-
timos no decorrer do capítulo 3, estruturas, como a entrada do diretório do arquivo, são tão
importantes quando o próprio inode. Além disso, o mapa de blocos e o próprio super-bloco
de'ç'em estar sob o mesmo mecanismo de consistência de meta-dados para que uma certa
partição efetivainente consiga a consistência desejada.

Xlesmo assim, consideramos que a possibilidade de escolher diretórios (lue devem lou não)
ser submetidos a um mecanismo de consistência cle baeta-dados: mesmo tendo cine submeter
outras estruturas globais: é uin avanço com relação à arcluitetura de meta-dados anterior.
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4 Divisão em "grupos". Da mesma maneira com que o ezt2 e o FFS dividem seus meta-
dados em "grupos" , os meta-dados distribuídos no KFS têm como efeito colateral a divisão da
principal estrutura de meta-dados. As vantagens dessa divisão são discutidas na seção 4.1.3.
e incluem, principalmente dois pontos básicos: menor custo adicional devido à diminuição
do número de recursos a ser gerenciadol e, aumento do grau de paralelismo devido à inde-
pendência entre cada Z,ocalJ?ecordMap.

O interessante da distribuição feita com essa nova arquitetura no KFS é que, como dito
anteriormente, é feito de forma dinâmica, levando em consideração o espaço de nomes do
sistema de arquivos. Essa distribuição "natural" evita heurísticas relativamente complexas
incorporadas tanto ao FFS quanto ao eztl? para eficientemente distribuir arquivos e diretórios
entre os diversos grupos. E com técnicas simples, como a de inodes embutidos discutido acima.
conseguimos uma maior localidade física entre meta-dados do que com a divisão estática em
grupos utilizados nesses dois sistemas de arquivos.

4.3 Arquitetura e desa6os

Nessa seção iremos discutir e descrever, com maiores detalhes, a arquitetura de meta-dados
distribuídos no KFS. O nosso projeto de meta-dados distribuídos é um trabalho em andamento.
Essencialmente, temos duas versões da arquitetlua. Para a primeira, desenvolvemos um protótipo,
que apesar de ainda estar em desenvolvimento e não estar inteiramente livre de erros, permite
validar as idéias iniciais de meta-dados distribuídos. Ao longo do desenvolvimento desse protótipo
e durante maiores discussões, encontramos diversos aspectos dessa primeira arquitetura de poderiam
ou deveriam ser melhorados. C) resultado foi a criação de uma segunda arquitetura.

Achamos interessante expor ambas as arquiteturas para esclarecer ao leitor os problemas en-
contrados durante o desenvolvimento de meta-dados distribuídos no KFS. Durante a descrição das
duas arquiteturas, discutiremos também os desafios que acabaram por moldar a nossa solução.

4.3.1 Primeira versão

A primeira versão da distribuição de meta-dados que foi prototipada para o KFS é bastante
semelhante à desenhada na neura 4.2, isto é, em cada diretório temos um l,oca/Recorda/ap que
contém os meta-dados dos arquivos do diretório em questão. No protótipo ainda não chegamos ao
ponto de explicitamente "embutir" os meta-dados nos dados do próprio diretório, mas alocalnos
blocos sequenciais para os dados do diretório e os dados do J,ocaZRecordA/ap, permitindo resultados
semelhantes à colocação de tudo em um único bloco. Essa estruturação não altera o tempo de
listagem e busca de entradas em diretórios, o que é interessante para diretórios com um grande
número de entradas.

Uma diferença básica entre o KFS com meta-dados distribuídos e o KFS com meta-dados
centralizados é que o ObJToken/D, no caso do KFS com meta-dados centralizados, identifica a
posição do registro em questão de forma 'absoluta'' . Isto é. nenhum dado adicional é necessário: o
Oój7'open/Z) serve apenas como índice dentro da estrutura Rec07'd.&/ap.
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No caso de múltiplas tabelas de registros (que é o caso de meta-dados distribuídos), ao utilizar
um OójToken/Z) como um simples índice, não teremos um mapeamento único entre o Objlr'o.jeíz/Z) e
o registro em si,(isto é, não é possível determinar qual Z;ocaZJ?ecordMap utilizar para reaver o registro
em questão). E preciso que todas as operações que manipulem meta-dados tenha uma referência
para o Z'ocalRecord7Wap (ou algum outro objeto que consiga tal referência, como o diretório pai),
além do Oój7'open/D.

Dessa forma, o ObyToken/Z) deixou de ser o identihcador de um registro de meta-dado (e
portanto, de um arquivo). Na arquitetura de meta-dados distribuídos a dupla < LocaZRecordJt/ap,
OZ)jTokerz/l) > serve como "chave" que identifica o $emerOZ).7ect. Durante o desenvolvimento do
protótipo, tivemos que garantir que em todos as operações de manipulação de meta-dados essa
dupla estava acessível e, obviamente, correra.

O interessante dessa arquitetura é que não existe uma estrutura global a ser consultada a qual-
quer momento. Todos as informações necessárias para acesso aos meta-dados dos arquivos estão
Zocaís ao diretório dos arquivos. Como mencionado anteriormente, projetamos tal arquitetura pen-
sando justamente no alto grau de independência entre essas estruturas locais. Essa independência
permite um alto grau de paralelismo já que evitamos qualquer comunicação entre operações que
operem sob arquivos em diretórios completamente distintos.

Curiosamente, muitas das dificuldades que tivemos durante o prometo de meta-dados distribuídos
são muito parecidas com as apresentadas no projeto de inodes embutidos. Especificamente, a
questão de dar apoio a identificadores únicos para arquivos, arquivos com mais do que uma ligação,
e a renomeação de arquivos são os principais problemas em ambos projetos. A seguir, descreveremos
um pouco de cada um desses pontos e discutirmos quais soluções adotamos.

l Identificadores únicos Os identificadores de arquivos, segundo padrão estabelecido no Unix,
devem ser únicos durante toda a vida de um arquivo. Para evitar a construção de tabelas
globais, entretanto, queríamos utilizar identificadores locais, específicos ao LocaZRecordJVap.
Esse mecanismo, entretanto, não garantiria atribuição de identificadores únicos no sistema de
arquivos todo, já que não tínhamos uma estrutura global para atribuição desses identiâcado-
res

Essa questão se agrava pelo fato de que durante a operação de renomeação, por exemplo:
teríamos que migrar os meta-dados de um Z,ocaZRecord.a/ap de um diretório para outro. O
identificador ( OZ)jToke7z/D) em um toca/Recorda/ap pode ser (e muito provavelmente será)
diferente.

Nesses dois casos, presenciamos a quebra da semântica estabelecida por duas razões: temos
diversos arquivos com identificadores iguaisl e: existe a possibilidade da mudança do identifi-
cador durante a vida do arquivo.

Adicionalmente, existe uln problema com a integração com o 'ç'FS do Linux. O VFS do
Linux assume, em diversas estruturas e chamadas, que existem mapeamentos bem definidos
entre identificadores únicos e arquivos. Dessa forma: tabelas de hash e listas internas são
ordenadas e gerenciadas msumindo essa característica básica. Uma chamacta essencial da
interação entre o \rFS e o sistema de arquivos. por exemplo, é o read.inodeo : onde a única
informação recebida é o número inode. sem nazis contexto.
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No caso do K42, entretanto, o VFS não assume identificadores únicos exceto pelo nome (com-
pleto) do arquivo. Dessa forma, todas as operações de manipulação de arquivos, e interações
entre o sistema de arquivos e o FSLáb contém o contexto do arquivo (mais precisamente, uma
referência ao diretório que contém o arquivo).
Sem o identificador único, quebraríamos a implementação do Linux. Uma solução sugerida,
que verificamos depois ser a mesma técnica utilizada no caso do trabalho do inodes embuti-
dos, é o uso de uma tabela de mapeamento valores de identiãcadores com a posição real do
inode. Isto é, apenas para o caso do Lintux, criaríamos uma tabela de inapeamento que inape-
asse números identihcadores com uma referência ao EocaZRecordMap corneto e o OójTokem/Z)
corretorre

2 Renom.eação de arquivos Como descrito acima, já que identificadores são locais ao di-
retório que contém o arquivo, a renomeação de um arquivo pode impor a sua migração de
um Z,ocaZRecordMap para outro (do novo diretório). Novamente, já que queríamos evitar
estruttu'as globais: não há maneira de, dado um identificador, determinar qual Z,ocaZRecord-

Map ele pertencem assume-se que o OójToken/Z) sempre é uma referência para um registro ao
Z,oca/RecordMap do diretório pai.

A migração de registro de um LocaZRecord.A4ap para outro, portanto, pode implicar na al-
teração do OàjToken/Z) para refietir a nova posição do registro no novo LocaZRecordJWap.
Como o uso da tabela de mapeamento entre identiâcadores e a posição do registro (Z,oca/-
Record.4/ap mais o OZ)J7'open/D), a migração ficaria transparente à clientes do sistema de
arquivo.

3 Ligação de arquivos No caso de múltiplas ligações a um mesmo arquivo (múltiplos nomes
a um inode), também devemos migrar o arquivo em questão. A migração é necessária por
dois motivos: o mesmo motivo da migração no caso de renomeação de arquivos, isto é, o
Obllr'okerz/D em um diretório pode ser válido, mas em outro diretório não serás e. se deixarmos
o meta-dado do arquivo e um dos diretórios, corremos o risco de perder esses meta-dados
durante a remoção do diretório em questão.

Para resolvermos essas duas questões, criamos um GZobaZRecordMap que contém os meta-
dados de arquivos que não estão embutidos nos diretórios do sistema de arquivos. Em geral,
arquivos com mais de uma ligação são mirrados para esse J?ecordMap global. Além disso,
utilizamos um bit especíhco do OZ).jTokerz/Z) para identificar que esse arquivo não tem meta-
dados no Z,ocaZRecordiVlzp do diretório, mas sim no GZoóaZRecordÀ/ap.

Colho arquivos com múltiplas ligações são raros, acreditamos que esse mecanismo de indireção
não será utilizado em demasia. Adicionalmellte, o custo adicional será no máximo igual ao
inecallismo antigo em que lodos os arquivos tinham meta-dados no Recorda/ap global.

A versão descrita acima é a que prototipamos no KFSI. A integração cola o 'b'FS do Linux.
entretanto: acabou não sendo feita. .A idéia da criação de uma estrutura global com mapeamentos

: Devido ao uso do KFS pelo grupo do K42: (ríamos uma no\a ár\ore do CVS do K42 para o desenx:olvimento de
funcionalidades experimentais no KFS. Essa á!'volte pode ser encontrada en} kitchsrc/os/servers/kfs-uastable
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entre identificadores e a posição do registro (isto é, a dupla < LocaZRecordJWap, OZ)JToken/Z) >)
não nos agradou. Especificamente, na construção de nossas estruturas, estamos evitando a inclusão
de estruturas globais. Uma estrutura dessa proporção (envolvendo todos os arquivos do sistema de
arquivos), seria extremamente complexo de implementar de forma a proporcionar um alto grau de
paralelismo.

4.3.2 Segunda versão

Após reavaliarmos a arquitetura proposta, consideramos que essa nova arquitetlua contém gran-
des avanços com relação à arquitetura de meta-dados original. Entretanto, alguns pontos ainda nos
deixaram insatisfeitos, como a necessidade de utilizar uma tabela de mapeamento para absoluta-
mente todos os inodes para integração com o VFS do Linux. Adicionalmente, mesmo que o VFS
do K42 não exija a existência de identiÊcadores únicos, sabemos que diversas aplicações se apoiam
nessa semântica de sistemas de arquivos únicos. Quebrar essa semântica implica na quebra dessas
aplicações.

Nesta seção apresentaremos algumas mudanças propostas à arquitetura inicial (porém ainda
não implementadas) inspiradas no problema do identificador único. Além de resolver o problema
do identiâcador único, achamos que podemos evitar a migração de registros entre Recorda/aps em
operações de renomeação de arquivos e criação de múltiplas ligações a um mesmo arquivo, evitando
esse custo adicional.

A maior diferença entre a primeira versão e essa segunda versão é a habilidade de conseguirmos
referenciar um inode (registro no J?ecordÀ/ap) com um identificador único. Para tal, introduzimos
um mecanismo para determinar o toca/Recorda/ap a que um determinado OZ)j7'open/l) pertence.

A solução aditada foi o particionamento do OZ)JToken/l) (inteiro de 64-bits) em duas partes.
A primeira parte é uma referência ao LocaZRecordÀ/ap onde estão persistidos os meta-dados do
SeruerOZ)ject em questão. A segunda parte serve como uma referência lou índice) ao registro
dentro do LocaZRecordMap.

Figura 4.3: Descrição da estrutura do novo Oby7'okezz/D

Esse particionamento permite a criação de 232 (cerca de 4 bilhões) de Laca/Recorda/aps je,
portanto, diretórios) em cada partição do sistema de arquivos, e dentro de cada diretório. o mesmo
número de arquivos. Isto é, um ]lúmero muito maior do que prevemos poder utilizar nos próximos

Apesar de ser uma estrutura simples, a razão pela qual queríamos evita-la na primeira versão
é que para podermos referenciar um l,oca/Record.b/ap qualquer: é necessário criar uma estrutura
global: para gerenciar todos os Z,ocalRecordÀ/aps. Isto é: é preciso que algum objeto do KFS sirva
de alocador de identificadores de l,oca/Record.b/ap, persista referências a eles e os gerencie enquanto
instanciados em memória. Para promover paralelismo: procuramos estruturas que funcionassem
completamente independentes: sem possí\-eis pontos centrais de contenção.

anos
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É importante observar que o K42 fornece uma infra-estrutura pai'a construção de estruturas de
dados mais escaláveis, mesmo sendo estruturas globais. Esse mecanismo básico, conhecido como
cZustered obyecfs IGamsa et al., 19991 Appavoo et al., 2003bl, auxilia particionar estruturas de da-
dos globais em pedaços independentes. Cada pedaço pode operar em um processador diferente.
aproveitando-se da localidade de acessos. Acabamos não aditando o uso de cZusÍered oólects no
KFS por duas razões: a necessidade de migração dessa infra-estrutura para o núcleo do Linux e por
não resolver o problema da contenção da estrutura em um sistema com apenas um processador
Nlesmo em um sistema computaciona! sem multiprocessamento, a acquisição de trevas de estru-
turas globais afeta o desempenho de requisições realizadas de forma concorrente: é possível que a
primeira requisição "durma" , fazendo com que as subsequentes tenham que esperar pela liberação
do estrutura.

Descartando o uso de c/ustered oólecfs no KFS, incorporados uma nova estrutura global, o
GZoba/J?ecordMap, responsável por gerenciar os ZocaZRecordÀ/aps. ),lesmo re-introduzindo uma
estrutura global, com os problemas encontrados achamos que essa nova arquitetura seria uma boa
troca. Não teríamos mais uma arquitetura completamente paralelizável, porém resol'ç'eríamos o
problema da semântica do identificador único, sem utilizar a tabela global com absolutamente
todos os identificadores do sistema de arquivos, proposta para os inodes embutidos. Ademais.
por apenas conter referências aos l,ocüZRecordMaps, e não a todos os SezwerOZ)Jects do sistema de
arquivos, o GZobaZRecordÀ/ap deve ser pouco concorrido.

Além de resolvermos o problema principal da semântica de identificadores únicos, encontramos
outras vantagens em conseguirmos determinar o LocaZRecordÀ/ap de um ObjToken/Z) qualquer.
Principalmente, podemos desassociar os Z,ocaZRecordMaps de diretórios. Isto é, mesmo que exista
a possibilidade de cada diretório ter o seu próprio Recorda/ap, criamos a opção dos arquivos de um
diretório utilizar outro RecordMap qualquer.

Dito de outra forma, essa nova arquitetura permite distribuir os meta-dados dos arquivos em
múltiplos LocaJRecordMaps, inclusive, com implementações diferentes. AlguTls podem ser imple-
mentados embutindo os meta-dados nos dados do diretório (a ideia original de inodes embutidos),
outros com registros em tabela de hash, ou com registro ordenados em árvores, outros ainda guar-
dando esses meta-dados em outro disco para maior paralelismo de leitura, etc. Isso é um ganho
significativo para a flexibilidade dos meta-dados.

Embora incorporamos a desassociação entre LocaZRecordÀ/aps e diretórios, para promover a
localidade física, ainda achamos interessante estabelecer, como norma, que cada diretório estabeleça
o seu próprio LocaZRecoTdÀ/ap. Isto é, achamos que o espaço de nomes criado por aplicações e
usuários seja uma dica importante para o seu padrão de acesso. No futuro, será interessante
estudar se existem casos em que é vantajoso compartilhar um mesmo Z,oca/Recorda/ap para uma
coleção de diretórios, por exemplo.

Entre as vantagens da desassociação entre Z,oca/J?ecordÀ/ap e diretórios: estão soluções para
outros problemas discutidos anteriormente: como renomeação de arquivos, e a criação de múltiplas
ligações a um arquivo:

+ Ein ambos esses casos. a necessidade de 7nzgrar uin registro de meta-dado cle uin Z,oca/Record-
t/ap para outro existia por duas razões: a falta de habilidade cle acessar um l,oca/Redor'dzvap
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Figura 4.4: Ilustração de instanciação de um l,SOBasÍc a partir de seu OZ)JTokerz/D, na nova
arquitetura proposta com meta-dados distribudos.

que não fosse o associado ao diretório atual e a possibilidade de remoção do diretório, e
consequente remoção do LocaZRecordÀ/ap.

Com essa nova arquitetura conseguimos acessar qualquer l,ocaZRecordÀ/ap: mesmo que seja
de um outro diretório. Dessa forma, a migração de meta-dado não é estritamente necessária
para operações de renomeação de criação de ligações. Claro que existe um lado negativo, que
é a perda da localidade física dos meta-dados daquele arquivos. Nesse momento. entretanto,
não temos dados suficientes para determinar se o custo adicional de migração dos meta-dados
de arquivos compensa a posterior !ocalidade física.

e Com a desassociação entre Laca/Recorda/aps e diretórios, a remoção do diretório não ne-
cessariamente implica a remoção do Z,ocaZRecordl\4ap. É fácil adicionar um mecanismo ao
Z,ocaZRecordMap que permita que ele se remova do disco quando o último usuário real for
removido. Isso garante que a migração de um registro não seja necessária para renomeação e
múltiplas ligações de arquivos.

Funcionamento

Para maior esclarecer o funcionamento da nova arquitetura, ilustramos a instanciação de uln
SeruerOólect na nova arquitetura distribuída. tal como descrito na seção 2.10. 1 para a arquitetura
centralizada. Novamente utilizaremos uln diagrama: na fig\u'a 4.4, para referência de guia do
funcionamento do código. Para uma melhor comparação com a arquitetura anterior, o leitor poderá
contrastar esse diagrama com o diagrama da hgura 2.10.

No passo l temos a chamada inicial de getObj o , com o OÓ.77'oA-erl/D como parâmetro. Para
obtenção do registro. e subse(quente instanciação do Será-erOZ)Ject, temos (lue acessar o toca/Rcc07d-
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À/ap correto. Após o primeiro acesso, o OÓ.jToken guarda uma referência ao ÉocaZRecordMap para
evitar consultar o GZoóaZRecordMap a cada acesso.

Assumindo que não houve acesso anterior, no passo 2 do diagrama vemos a invocação do
getObj o no objeto GZoóaZRecordA/ap. O GZobaZRecordMap tem uma tabela de hash (Locai#as/z)
com todos os l,ocaZJ?ecordMap atualmente instanciados. Primeiramente, ele pega os 32-bits nuas
significativos do OZ)JTo.jeíz/D (que representa o identificador do ZocaZRecord.A/ap) e verifica se esse
identificador está na tabela toca/Hash (passo 3).

Ao identiâcar o LocalJ?ecordÀ/ap, invoca-se o método getObj o passando como argumento os
32-bits menos signiâcativos do OójToken/Z) (passo 4). Os passos seguintes, 5 a 9, são análogos
aos passos executados na arquitetura antiga. Uma diferença, entretanto, é que a tabela de hash de
SeruerOZ)Jecfs já instanciados em memória era global, e continha referências a todos os SemerOZ)jecls
ativos no sistema de arquivos. Agora, como vemos no passo 5, a tabela de hash é específica
ao ÉocaZJ?ecord7Wap. Dessa forma, a tabela de hash apenas contém referências a SemerOZ)jects
específicos ao Recorda/ap local. Lembrando ao leitor a discussão da seção 2.14.6, essa tabela de
hash, por ser global e envolver todos os SemperOólecís em memória, era uma das estruturas mais
concorridas do KFS. Esperamos que essa nova arquitetura sofra uma menor contenção no caso em
que o sistema de arquivos tenha uma alta taxa de requisições concorrentes.

4.4 Conclusão

Nesse capítulo, apresentamos o projeto de meta-dados distribuídos para a arquitetura do
KFS. Acreditamos que a inclusão de meta-dados distribuídos é essencial para obtermos a flexibili-
dade de granularidade fina desejada. Em particular, descrevemos três funcionalidades que a arqui-
tetura original do KFS não comportava, a saber: introdução de inodes embutidos, implantação de
serviços de consistência de meta-dados para apenas uma partição do sistema de arquivos, e divisão
dos meta-dados do sistema de arquivos em partes menores e mais gerenciáveis.

Apesar de não termos ainda coletado resultados experimentais, achamos que o desempenho
será melhorado significativamente nos casos em que o sistema de arquivos recebe uma alta taxa de
requisições concorrentes, devido à divisão de RecordMaps. Também esperamos uma melhoria no
desempenho na manipulação de arquivos ou diretórios relativamente pequenos, devido à localidade
física que incorporamos, posicionando blocos do /,ocaZRecordJWap de forma agrupada com os blocos
de dados dos diretórios.

O aspecto mais interessante da arquitetura de meta-dados distribuídos é a Hexibilidade adicional
que incorporados na arquitetura do KFS. E essa flexibilidade que permite a inclusão das otimizações
discutidas nesse capítulo de forma modular e com granularidade fina. Isto é, seguindo a filosofia
básica do KFS, não queremos afetar o sistema de arquivos completamente de forma uniformes
queremos permitir a customização e, posteriorment.e, adaptação da implementação de cada arquivo
e diretório do sistema, não apenas de seus dados. como de seus meta-dados também.
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Capítulo 5

Conclusão

Nesse projeto de pesquisa estudamos arquiteturas e implementações de sistemas de arquivos
e colnponelltes de sistemas operacionais customizáveis. Nllais precisamente, defendemos que fle-
xibilidade de granularidade fina é um decisão arquitetõnica essencial e viável para sistemas
básicos: como sistemas operacionais, para apoiar a pluralidade de classes de aplicações e usuárias
atualmente existentes. Tão importante quanto satisfazer os requisitos observados no presel)te, é
implementar soluções para requisitos de novas classes de aplicações (ainda desconhecidas) de forma
àncrementaZ l algo que vimos ser possível com a flexibilidade proposta.

Como mecanismo para implementação dessa flexibilidade, utilizamos uma arquitetura de com-
ponentes extremamente simples e leve. Já que sistemas operacionais têm requisitos, em termos de
desempenho e utilização de recursos, bastante diferentes de aplicações em espaço de usuário, con-
sideramos inviável a utilização de outras arquiteturas de componentes conhecidas e estabelecidas.
como CORBA IObject Nlanagement Group, 20041 e J2EE ISun Microsystems, 20041.

Utilizamos a idéia de blzãZdíng ÓZock para o desenho e implementação de um sistema de arquivos
flexível, o K42 File System (KFS). Implementamos esse sistema de arquivos para dois sistemas
operacionais com arquiteturas bastante distintas: K42 e Linux. Descrevemos em detalhes seus
mecanismos básicos para instanciação de componentes e como a arquitetura de àuí/dãng bZock é
utilizada para a obtenção de flexibilidade de granularidade fina, isto é. com cada arquivo ou diretório
do sistema operacional podendo ser implementado por uma comzposÍção diferente de componentes.

Descrevemos, também, a integração desse sistema de arquivos componentizado nos dois siste-
mas operacionais: um com arquitet.ura componentizada e de micro-ker'neZ, e outra com arquitetura
monolítica e prometo de VFS tradicional. A integração com esses dois sistemas operacionais bas-
tante distintos concretizou-se com sucesso, e rendeu uma série de experiências interessantes. Essas
experiências e as técnicas que utilizamos para contornar os diversos problemas enfrentados foram
relatada.

Em termos de desempellho, embora consideramos que exista uln espaço bastante grande para
melhorias, os resultados iniciais são animadores. Para casos de requisições simples, (lue manipulam
apenas meta-dados, a degradação de desempenho foi de ao máximo 1.3%. Isso indica que os níl,eis
de indireção adicionados para permitir a flexibilidade cle grailularidade fina não é um favor proibiu'ço
para o desenvolvimento de sistemas de arquivos flexíveis e (omponentizados. .Ademais: a integração
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com dois sistemas operacionais distintos, ao invés do molde do sistema de arquivos para o sistema
operacional especíâco, também mostrou não ser um elemento que torna o desenvolvimento de tal
sistema de arquivos proibitivo.

Com relação a cenários que envolvem uma alta taxa de requisições concorrentes, com uma alta
demanda de E/S, através de resultados experimentais, constatamos que a implelT)estação do KFS
exibe um desempenho de apenas 19% a mais do que uma implementação tradicional/monolítica,
como o ezÉá?. Localizamos que a degradação de desempenho que constatamos no KFS estão cen-
tradas sobre duas questões:

l . Ineficiência do sistema de alocução de memória/objetos no sistema operacional Linux em lidar
com uma alta taxa de demanda de pequenos objetos. Em especial, a fase de /ãberaçâo desses
pequenos objetos (que envolve preparar estruturas para futuras alocações), é a fase que gera
a maior parte do custo adicional na interação com o sistema de alocução de memória.

2. Contenção de estruturas globais. Especificamente em cenários com requisições concorrentes
ao sistema de arquivos, a contenção em estruturas de dados globais gera um enorme custo
adicional.

Esses dois pontos podem ser contornados para diminuir drasticamente o custo adicional da infra-
estrutura que o KFS impõe. No caso do problema de alocução de memória, poderia-se modiâcar o
alocador de memória do Linux para lidar mais eficientemente com um grande número de alocuções
de pequenos objetos. Alternativamente, poderíamos adicionar um sistema de alocução de memória
especíãco para as necessidades do KFS na camada de integração com o núcleo do Linux. Com
relação ao problema de contenção de estruturas globais, achamos que é resolvido com o enfoque de
meta-dados distribuídos (descrito no capítulo 4) por eliminar a maioria das estruturas globais
da arquitetura do KFS e permitir um acesso concorrente muito mais eficiente.

Para demonstrar algumas das vantagens da arquitetura fiexíve] em sistemas de arquivos, integra-
mos dum funcionalidades ao KFS, e relatamos nossa experiência: um mecanismo para consistência
de meta-dados e uma otimização para acesso a arquivos e diretórios pequenos.

No capítulo 3 introduzimos uma técnica inovadora para resolver o problema de consistência de
meta-dados em sistemas de arquivos, chamado de nela-data snapshofÉíng. Essa técnica basea-se na
idéia da criação esporádica de snapshoÉs em memória, utilizando-se copa-on-wüte, e da subsequente
efetivação do snapshot de forma atómica ao sistema de armazenamento. Esse mecanismo garante,
de forma simples e eficiente: que o estado persistido no sistema de armazenamento esteja consistente
a todos instantes, sem a necessidade de uma fase de recuperação ou verificadores de sistema de
arquivos no caso de uma falha ou queda do sistema operacional. Adicionalmente, mostramos
como, dada uma arquitetura flexível como a do KFS, podemos estender tal mecanismo de modo
a oferecer suporte a t7ansaç(ies para operações de dados e meta-dados no sistema de arquivos, e
também uersÍonamenÍo de uma partição do sistema de arquivos.

Para demonstrar as valatagens de uma arquitetura flexível. apresentamos a incorporação dessa
técnica em nossa implementação do KFS. Xlostralnos que o desempenho: nos experimentos reali-
zados. do sistema de arquivos com essa técnica é de 4% mais lento do que o mesmo sistema de
arqui'ç-os sem garantias de consistência. com escrita totalmente assín(rodas a disco. Tainbéin de-
monstramos que a técnica de nela-data .s/iaps/70Étir7g pode desempenhar até 109% dais rápido do
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que um sistema de arquivos utilizando a técnica de joumaZing, em cenários com uma alta taxa de
requisições concorrentes. Nlostramos também que essa técnica não impõe restrições à escalabilidade
do sistema de arquivos, ao contrário do jotzmzaZÍng.

Por fim, incrementamos a arquitetura do KFS, introduzindo meta-dados distribuídos para
permitir flexibilidade também para os meta-dados do sistema de arquivos. A inclusão de meta-dados
flexíveis no KFS foi motivada pela habilidade da incorporação de algumas funcionalidades, a saber:
utilização de idades embutidos para representação de meta-dados como otimização que promove
localidade física em entradas de diretórios e os meta-dados dos arquivos correspondentes: apoio
a mecanismo de consistência de meta-dados de forma granular, isto é, para apenas uma partição
do sistemas de arquivosl e a divisão de meta-dados em sub-estruturas menores e independentes.
melhorando sua gerenciabilidade e permitindo um maior grau de paralelismo.

Descrevemos nossas experiências com uma primeira versão de arquitetura para a implantação
de meta-dados distribuídos, e muitas das dificuldades que apareceram com essa nova arquitetura.
Entre os problemas enfrentados está a quebra da semântica Unix de atribuição de identificadores
únicos e imutáveis para arquivos. Essa primeira experiência gerou a concepção de uma segunda
arquitetura, que resolve a maioria desses problemas. Apesar de não termos números concretos para
demonstrar o melhoria em desempenho, inúmeras razões indicam que essa nova arquit.etura irá
proporcionar um menor custo adicional e escalar mais eãcientemente.

5.1 Experiências

Durante o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, adquirimos algumas experiências com
relação à arquitetura e implementação de um sistema de arquivos flexível com granularidade fina.
Algumas das conclusões que queremos deixar registradas para o leitor são:

l A complexidade do código da infra-estrutura clo KFS é relativamente alta, quando comparada
à complexidade de sistemas de arquivos monolíticos. Os mecanismos de instanciação de
objetos, manter referências válidas, liberar objetos (tomando-se medidas para prevenir acessos
posteriores ao objeto sendo liberado), etc., são mecanismos que deram trabalho para deixar
funcionando corretamente.

No caso de sistemas de arquivos tradicionais, o VFS é responsável pela maior parte da
alocação/liberação de objetos, interação com o sistema de gerenciamento de tnemória e sub-
sistema de E/S. O sistema de arquivos em si, apenas funciona como um grande mapeamento
entre inodes e páginas de arquivos para blocos e índices no dispositivo de armazenamento.

Para o apriinoramento da infra-estrutura básica do KFS, achamos que o desenvolvedor deve
gastar um bom tempo estudando os mecanismos básicos e. especialmente, o código imple-
mentado.

Grande parte da complexidade da illfra-estrutura do KFS ad'ç'ém de sua implemelltação para
dois sistemas operaciolaais distintos. No K42: por exemplo. existem mecanismos pma o ge-
renciailJento de objetos/componentes (iue poderiam ser utilizados no KFS. caso fosse uma
ill)plementação específica para o K42. Analogamellte. ullla implementação do KFS específica
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ao Linux poderia melhor aproveitar funcionalidades do VFS para regrar o ciclo de vida de
seus objetos (no caso do VFS do Linux. inodes). Como queríamos implementar o KFS para
os dois sistemas operacionais, tivemos que re-criar mecanismos para o gerenciamento interno
dos objetos do KFS que, de certa forma, já estavam implementados em ambos sistemas ope-
racionais.

Por outro lado, achamos que a criação de conzporzentes no KFS é relativamente simples. As
interfaces que um objeto deve implementar são bem claras, e as interfaces de serviços básicos
(como o Recorda/ap, Z?ZockMap e Z?lockCache) também são simples e claras. Relembrando
a tabela 2.1, vemos que estruturas físicas novas precisam apenas de algumas centenas de
códigos de linhas (o módulo inteiro de PSOBasãcRty tela 768 linhas de código e o módulo
PSOSmaZZ tem 875). Ademais, módulos que se apoiam em outros, e apenas o estendem
adicionando algumas funcionalidades, podem ser escritos em poucoas linhas. Vemos o caso
do PSOPreaZZocEztent que tem apenas 192 linhas, e estende o PSOZ?asãcRW/ adicionando a
preallocação de blocos em disco. Outro caso: não listado na tabela, é o Z,SOZ){rEmb. Esse LSO
foi criado para a implementação da técnica de inodes embutidos, e doca um LocaZRecordA/ap
internamente para persistir os meta-dados dos arquivos do diretório. Esse LSO, ao estender
o .LSOZ?asácDár, foi escrito em apenas 216 linhas.

Essas características vão ao encontro de nossa filosofia para o desenvolvimento desse sistema:
queremos transferir maior parte da complexidade de implementação para a infra-estrutura
básica, e deixar a construção de novos módulos o mais fácil possível. Durante o desenvolvi-
mento desse prometo as decisões sobre a arquitetura do KFS sempre refletiram essa filosofia
básica (que, de certa forma, faz parte da "cultura de desenvolvimento" do K42 em si). Acha-
mos que nosso projeto mostra a validade e viabilidade de tal arquitetura, ao permitir a
construção de novos módulos mais simples, e fazendo com que o código do módulo fique em
qllnq fllnrapq h4qipnq

2 Devido aos motivos apresentados no item anterior, o KFS mostrou ser um ótimo veículo
para prototipação, experimentação e pesquisa eln sistemas de arquivos. Agora que a infra-
estrutura básica está, em sua maior parte, funcional e sem grandes erros conceituais ou de
programação, torna-se possível utilizar o KFS como ferramenta para pesquisar estruturas e
políticas diferentes para aplicações e cargas de trabalho diversas.

A estrutura componentizada do KFS permite a inclusão de novas funcionalidades sem interfe-
rir com código já estabelecido, concentrando o esforço de desenvolvimento numa área menor
do que no caso de implementação de tais funcionalidade em sistemas de arquivos monolíticos.
Ademais, a automatização de criação e integração desses componentes permite com que a !m-
p/anfaçâo de um novo componente seja simples, mais uma vez, permitindo esforços focarem
apellas na implementação do novo componente.

5.2 Trabalhos futuros

Nesta seção }istamos alguns tópicos que podeis ser investigados para a extensão da nossa pes-
quisa sobre sistemas cle arqui'ç'os flexíveis. Esses tópicos estão basicalllente diviclos em duas cate-
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gorjas: uma categoria que envolve melhorar ou incrementar a infra-estrutura básica e sua imple-
mentação do KFS, a outra categoria envolve a utilização do KFS como ferramenta de pesquisa para
exploração de estruturas e políticas novas em sistemas de arquivos.

5.2.1 Desempenho

Por má planejamento de nosso tempo, não coletamos resultados de desempenho de todos os
experimentas que gostaríamos de efetuar. Particularmente, queríamos demonstrar de forma mais
clara os custos adicionais da arquitetura do KFS.

Ao longo desse prometo, efetuamos diversos experimentos de desempenho, com medições de
tempo de execução de cada operação (utilizando ferramentas de projiáng) . Alguns desses resultados
não conseguimos apresentar na dissertação por não conter o rigor científico necessário, ou pelos
resultados terem lidos jogados fora.

Em particular, executamos testes de desempenho como o bonnie+4- e tÍobench. Ambos testes
realizam diversas operações de escrita e leitura de um único arquivo. Nossos resultados indicaram
que o desempenho do ezt2 e do KFS (utilizando o PSOSmaZZ como estrutura de dados do arquivo)
são quase idênticos. Esses resultados mostrariam como os níveis de indireção do KFS, com presença
ou não de E/S, não chega a afetar o desempenho.

A comparação entre estruturas diferentes no KFS, como o PSOSmaZZ e o PSOBasácRW. também
serviria como pontos interessantes para demonstrar como a simples troca de estrutura para referen-
ciar os blocos de um arquivo altera o desempenho de acesso aos dados do arquivo. Nossos resultados
de testes preliminares indicaram uma diferença enorme entre as duas estruturas na grande maioria
dos testes realizados.

5.2.2 Meta-dados distribuídos

Os problemas e "tradeoKs" na i]nplementação de ]heta-dados distribuídos no KFS, por estar
numa fase ainda recente de desenvolvimento, ainda não estão claros. Em particular, a investigação
de que o espaço de nomes realmente espelha o padrão de acesso de aplicações e usuários seria
essencial para determinar se o particionamento de meta-dados por diretório é um particionamento

E possível imaginar, por exemplo, que existam classes de aplicações que manipulem uln conjunto
relativalbente constante de arquivos. Esse conjunto poderia conter: bibliotecas utilizadas por essa
classe de aplicações: arquivos de configuração e arquivos de dados miscelâneos (figuras: pequenos
banco de dados, etc.). Pela estruturação de arquivos em diversos sistemas operacionais: bibliotecas,
arquivos de conâguração e arquivos de dados: em geral, não permanecem no mesmo diretório.
Portanto, a primitiva de que acessos a arquivos seguem o espaço de nomes do sistema de arquivos
estaria. pelo ]nenos para esse caso, errada.

Imaginamos. poi'tanto, manter estatísticas de acesso a ar(lui'ços en] conjunção a outros ar(ruivos
(isto é: tentar verificar se aplicações acessam certos arqui\;os juntos). Essas estatísticas poderiam
ajudar a regrar formas ctiferentes de agrupar ttr(ruivos em uin ]ncslno Record.vrzp. ao invés de sempre
agrupar ar(ruivos q\ie estão no mesmo diretório.

ótimo
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Determinar o custo adicional da migração de registros entre RecordiWaps, e se o benefício da
localidade física é maior do que esse custo, é um ponto crucial para a eficiência desse mecanismo.

5.2.3 Diretórios e arquivos grandes
Um ponto importante para a escalabilidade de sistemas de arquivos é a utilização de estruturas

de dados escaláveis. A estrutura tradicional para artnazenamento de entradas em diretórios, com
entradas lunares em ordem aleatória, mostra-se ineficiente para os casos de diretórios grandes (com
muitas entradas). No pior caso, é preciso verificar todos os blocos do diretório para determinar a
existência de um nome no diretório.

Uma técnica para permitir acesso eficiente a um grande número de entradas (possivelmente
milhões) é descrita por ISchmuck and Haskin, 20021 para o sistema de arquivos GPFS. Ê utilizada
uma tabela de hash estensível, permitindo verificar a existência de um nome com poucos acessos
a blocos (dependendo da taxa de colisão da função de hash) além de permitir o crescimento do
diretório.

Da mesma forma com que um grande número de entradas em diretórios pode causar falta
de escalabilidade. um grande número de blocos afeta a escalabilidade do acesso a arquivos que
utilizam uma estrutura tradicional para mapeamento de seus blocos. O mapeamento tradicional,
como vimos na seção 2.1, para um grande número de blocos, envolve até 4 níveis de illdireção para
cada acesso.

Em ISweeney et al., 19961, uma técnica para o eficiente acesso a arquivos grandes é descrita.
Trata-se da utilização de mapa de eztents (conjunto de blocos alocados contiguamente), ao invés
de mapa de blocos. Dessa forma, a informação de mapeamento de blocos de um dado arquivo é
comprimida já que é preciso guardar apenas a posição do bloco inicial e a quantidade de blocos do
eztenÉ em questão. Adicionalmente. a informação é armazenada numa árvore B+, permitindo o
acesso ao mapeamento de arquivos grandes, sem um grande número de indireções.

5.2.4 .11'uncionaíidades diversas

Como já mencionado, a arquitetlua componentizada do KFS é facilita prototipação e experi-
mentação de diversas estruturas e políticas de acesso a arquivos e páginas de dados. Com esse
poder, é possível considerar a implementação de diversos serviços para o sistema de arquivos: entre
eles

© Compressão de dados para arquivos com alta taxa de compressibilidade. Além de salvar
espaço do dispositivo, é possível melhorar o desempenho do acesso a esses dados comprimidos
pela diminuição no número de blocos do arquivo.

© CriptograÊa de dados. e até meta-dados

e Políticas de caca.e diferentes

e Distribuição e rectundância de dados em diversos arquivos. Poderia-se estudar mecanismos
tanto para melhorar a disponibilidade elos (lados: (quanto o desempenho ao t\cesso a esses
dados. pela paralelização das operações de leitura e escrita en] diversos dispositi'ços.
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5.3 Visão futurística
Nossa visão para um sistema de arquivo é a possibilidade de que o sistema de arquivo se adapte

dznamícamente para suprir as necessidades e padrão de acesso de aplicações. Essa adaptação exige
uma arquitetura flexível, permit.indo a troca de componentes: possivelmente, em tempo de execução.
Esse objetivo, entretanto, é bastante ambicioso, pelo estado anual da infra-estrutura de sistemas
operacionais em geral.

O nosso projeto, visando estudar a infra-estrutura bá.fica para prover flexibilidade de granula-
ridade fina em um sistema de arquivos, foi um primeiro passo para alcançar a adaptação dinâmica.
Existem ainda muitas questões a serem pesquisadas para a possível implementação eficiente de tal
mecan.esmo.

Diferentemente de mecanismos de "hot-swapping" ISoules et a1., 20031 de componentes em
sistemas operacionais, a adaptação dinâmica eln tempo de execução em sistemas de arquivos envolve
um novo problema: a transformação de informação perszstída em um dispositivo de armazenamento.
Apenas em casos em que muda-se políticas de acesso a dados e meta-dados, podemos fazer trocas
sem necessariamente causar alterações nas informações persistidas.

Um estudo sobre como e quando efetuar essas mudanças será essencial para tornar a adaptação
dinâmica para sistemas de arquivos atraente. Problemas como: avaliação do custo de efetuar a
"troca" de implementação para avaliar se a troca para uma implementação mais especializada (e,
consequentemente, mais eficiente) vale a pena; disponilibilidade de acesso aos dados e meta-dados
durante o processo de "troca" de implementaçãol quando efetuar a mudança em memória, e quando
efetuar a mudança em disco (e como permitir a execução dessa troca como um processo de "fundo" );
integridade de dados e meta-dados no caso de quedas durante a fase de troca.

Para a ativação do processo de adaptação, envisionamos dois mecanismos básicos. Para siste-
mas/aplicações mais complexas, em que há uma forte integração com o sistema operacional (como,
por exemplo, banco de dados, servidores de aplicações, servidores de rede, etc.), é razoável assumir
que aplicações possam explicitamente passar dicas (ou mesmo inseridas implicitamente por com-
piladores especializados) sobre seu próprio padrão de acesso. Para outros tipos de aplicações, o
próprio sistema de arquivos deve ativar o processo de adaptação, baseado em estat.ísticas coletadas,
ou mesmo em constatações simples (um arquivo ou diretório cresceu mais do que um limite, uma
página de arquivo é acessada um certo número de vezes: etc.). Desse modo: achamos que será
essencial o estudo de uma arquitetura que torne a implantação de novas heurísticas e coleção de
estatísticas fácil e, possivelmente, automática.
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